
Rámcová kúpna zmluva
uzavretá podlausť, § 409 a nas/, v spoleii s usí, § 269 ods, 2 Obch, zákonníka

medzi zmluv ný mi stran ami :

1, obchodné meno:

sídlo:
lčo:
lč DPH:
zápis:
bankové spojenie:

číslo účtu/kód banky:

konajúca prostredniŇom :

2, obchodné meno:

sidlo:
lčo:
bankové spojenie:

čislo účtu/kód banky:

konajúca prostrednícfu om:

MABONEX SLOVAK|A spol. s r,o,

Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

31428B19
SK20203959B2
OS Trnava, odd, Sro, vložka č, 463/T

UniCredit Bank, a.s,, poboóka Piešťany

6627015000/11 11

lng. Miloš Kriho, konatel'

ďalej len,,predávajúci"

škotská ;edáteR
Gymnázium M,R.Stefánika
Slnečná 2,931 01 Samorin

00,160407

|t ( tP IL"t |}
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t,il,rrl
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d'alej len ,,kupujúci"

takto:

Článok 1
Predmet zmluvy

,1'Toutokúpnouzmluvousapredávajúcizauďzuyedodávať'kupujúcemuhnutelné.veci(d'alejlen

,,tovať,) určené v článku 2 t.ji;i;iy; p;;viest na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zavázuje

zaplatiť predávalúcemu za tónto tovai kúpnu cenu určenú v článku 3 telto zmluvy. Táto zmluva je

zmluvou rámcovou u urt.nuiá š.,n;lšet[, jednotllvé kúpne zmluvy (dalej len ,,čiastkové zmluvy")

uzavreté medzi zmluvnými ,'tir**i , rámói,a po dobu trvania telto zm|wy, Ustanovenia uvedené

v teito rámcovej r,upn.i ,rruu. ,.i poortuinyri náležitosťami káždej čiastkovej zmluvy uzavretej

ffi; ;;ilňř"i .i,.,i*i'ó.ř* ti,;ili;ji; rámcovej zmluvy. pripadné odchylné ustanovenia

uvedené včiastkovycn kupri'ň)mruuá.n'u'iátuá"ny.h n. poáklud. tejto zmluvy majú prednosť

pred ustanoveniami tejto zmluvy.



,\

Článok 2
Tovar

1, Ponukový list je predávajúci oprávnený aktualizovať kedykol'vek poČas trvania tejto ZmIuvy ato

jednostranným právnym úkonom - oznámením predávajúceho kupujúcemu,

1,

3,

1.

Čtánok 3
Kúpna ce na

Kúpna cena tovaru je určená v ponukovom liste, ktorý tvorí a|ebo bude tvoriť pri|ohu č, 1 telto

zmluvy a je určená v EURO bez DPH.

Kupujúci le povinný zap|atiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu do 14 dní odo dňa

vystavenlá faktúry,'Lehota sp|atnosti sa nemení, pokia|, s tým nevys|oví predávajúci písomný

.ihlur, n.pr. tým, že vystavi novú faktúru, Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre bude pripočítaná.aj

DpH v zmysló piatnýóh právny predpisov. Miestom plnenia pre úhradu kúpnej ceny je sídlo

predávajúc'eho alebo účet predávajúceho uvedený na prvej strane tejto zm|uvy,

Ák je kupujúci v omeškaní so žaplatenim kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť

predav4tcemu úrok z omeškania vo výške 0.05 % denne z dlžnej sumy zakaždý deň omeškania.

V p1ipud., ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a|ebo jej časti o viac ako 60

dní po uplynuti |ehotý splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu

rovnajúcu sa výške 5 % z kúpnej ceny,

Článok 4
Ponuka, prijatie ponuky a dodanie tovaru

Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe pisomnej objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci

písomne potvrdí. pisomné poivrdenie objednávky predávajúci zaš|e kupujúcemu najneskór do 5

tni od pievzatia objednávky. Za písomnú objednávku a jej potvrdenie sa považuje aj faxová

oÚ1.onaut. a potvrdónie ale6o objednávka a potvrdenie uskutočnené formou elektronickej pošty,

Doručením písomného potvrdeniá kupujúcemu je uzavretá čiastková kúpna zmluva, Ciaslková

t,ipna zmtuua móže nyť uzavretá aj pisomnou formou na jednej listine podpísanej oboma

zmIuvnými stranami.

Dodaciu lehotu a množstvo tovaru jednotlivej objednávky uróuje v objednávke kupujúci,

preJávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladat,

s tovarom v mieste sidla kupujúceho. zmluvné strany sa dohodli, Že predávajúci hradi všetky

náklady spojené s prepravou tovaru do miesta p|nenia,

2,

3,



Článok s
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

,1. Zmluvné strany sa dohodIi, že podl'a § 445 Obch. zákonnika v|astnícke právo k tovaru prechádza

na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 6
Vady tova ru

1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podl'a tejto zmluvy, tak aby

úóeI každej čiastkovej zmluvy zostal zachovaný.
2. Ak predávajúci poruši svoje povinnosti ustanovené vyššie, má tovar vady,

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, ked'prechádza nebezpečenstvo Škody

na tovare na kupujúceho,
4. Kupujúci je povinný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskór do 5 dní po

tom, čo vady zistil alebo pri vyna|oženi odbornej starostlivosti mal možnosť zistiť pri preh|iadke

uskutočnenej pri preberaní tovaru. Predávajúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu

odstrániť a to dodaním náhradného tovaru za vadný tovar a|ebo dodaním chýbajúceho tovaru,

a|ebo poskytnutim z|'avy z kúpnej ceny vo výške pripadajúcej na vadný tovar,

Článok z
Doba trvania a zánik zmluvy

1. Táto zm|uva sa uzatvára rlo .LÝ t },4, t íi
2. Zmluvazaniká,,

(a) písomnou dohodou zmIuvných shán a to dňom, ktorý bo| dohodnutý ako deň zániku

zmluvy,
(b) výpovedbu ktorejkol'vek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 3-mesačná

a začne p|ynúť prvým dňom mesiaca nas|edujúceho mesiaci, v ktorom bola výpoved'

doručená.

Článor g
záverečné ustanovenia

1, Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa riadia právom štátu predávajúceho, t.j,

právom SIovenskej repubIiky,

2, Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne písomne oznámiť akékol'vek zmeny a to

najmá zmenu sidla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktoný je pre

zmluvu rozhodujúci atd', Zmluvné strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokial'

nie je jej zmena oznámená druhej strane, V prípade, ak sa riadne doručovanú zásieIku nepodarí
doručiť, považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom od odoslania zásielky.



.'
ZmIuvné strany sa zavázujú zachovávať mlčanIivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré sa im

stanú známe v rámci zmIuvných vzťahov. lnak zodpovedajú za škodu spósobenú porušením tohto

obchodného tajomstva,
Túto zmluvu možno menit' alebo zrušiť |en písomne.

Zm|uvná strany a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, uážne, žiadna zo strán, ani jej

zástupca, nekonali vomy|e, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, zástupcovia

zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na

znak súhlasu zmluvu podpisujú.

zm|uva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden si ponechá predávajúci a jeden kupujúci,

Zmluva nadobúda platnost'a účinnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných strán,

Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, riadia ustanoveniami zák.

č, 513/1991 Zb, obchodného zákonníka v platnom znení a ostatným platných právnych predpisov,

Zm|uvné strany sa dohod|i, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou budú rozhodované v rozhodcovskom konani v

zmys|e zákona č. 244t20o2 Z. z, o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom Stáleho

roz'hodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s,r,o., |čo| 36 414 603, pod1a

Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu,

v prípade, ak je niektoré ustanovenie zmIuvy a|ebo sa z akéhokol,vek dóvodu stane neplatné,

neúčlnné alebo nevynútitel'né (obsotetné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnost',

neúčinnosť alebo nevynútite|'nosť ostatných ustanovení zmIuvy. Zmluvné strany sú povinné

v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobných mravov rokovať tak, aby bolo neplatné,

neúčinňé alebo nevynútitel'né ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný _

obsah bude zhodný a|ebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzovanó, pričom

úče| a zmyse| zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokia|, takáto dohoda nebude uzavretá,

rovnako v prípade, ak k nej vóbec nedójde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného

alebo nevynútitel'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa

použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským

právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoró zodpovedajú kritériám

predchádzajúcej vety,

4,
E

6,

7,

8.
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MAtsONrrr §Lvy^,.,.,, _r . s r,O.
zast, lng, Miloš K rih o,

konatel'


