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Řámcová zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb

1. Kupujúci:
Názov: Materská škola Chmelinec I 4II l 6, Púchov
Sídlo: Chmelinec 14116, 020 01 Púchov

Zastíryený: Dankou Černičkovou, riaditeťkou školy
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Císlo účtu: SK 845600000000723 07 6900I
lČo: 36I296s2
DIČ 2021 669 74g

(ďalej len,,kupujúci")

2. Predávajúci:
Názov : Imrich Hlúbik -IMPULZ
Sídlo: A.Bemoláka 33lI9

020 01 Dolné Kočkovce
Zastúpený: Imrich Hlúbik, majiteť
Bankové spojenie: ČSOg a.s.
Císlo účtu: 400788882 I 17 500
IČo: 34661948
IČ opH: SK1020068093
DIČ: 1020068093
Zapisaný v ObÚ Považská Bystrica, č.ž.r.306-8174
(ďalej len,,predávajúci")

čt.l.
Predmet kúpnej zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je oprava kancelárskej a výpočtovej techniky a práce spojené
s údrŽbou výpočtovej a kancelárskej techniky podťapresnej špecifikácie uvedenej v prílohe č.
1, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,,služby").

2.Predávajúci sa zavázuje, že zapodmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve dodá
kupujúcemu služby špecifikované v prílohe č. 1 a kupujúci sazavázqe
predávajúcemuzaplatiť kúpnu cenu podl'a článku II. tejto kúpnej zmluvy.

3. Pri vecnom rozšírení cenníka v priebehu platnosti kúpnej zmluvy na návrh kupujúceho
je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu návrh upravenej prílohy č. 1 kúpnej zmluvy.

4. Po odsúhlasení kupujúcim upravený predmet kúpnej zmluvy bude riešený dodatkom ku
kúpnej zmluve.

čl rI.
Cena

1. C.ena služieb je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zákonaó.1811996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR ě. 8711996 Z. z.,ktorou sa
vykonáva zékonč.1811996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.37511999 Z. z. .



- Řámcová zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb

1. Kupujúci:
Názov: Materská škola Chmelinec I 4II l 6, Púchov
Sídlo: Chmelinec 14116, 020 01 Púchov

Zastiryený: Dankou Černičkovou, riaditeťkou školy
Barrkové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK 845600000000723 076900I
IČo : 3612 9682
DIČ 2021 669 74g

(ďalej len,,kupujúci")

2. Predávajúci:
Názov : Imrich Hlúbik -IMPULZ
Sídlo: A.Bernoláka 33l19

020 01 Dolné Kočkovce
Zastúpený: Imrich Hlúbik, majiteť
Bankové spojenie: ČSOg a.s.
Císlo účtu: 400788882 I 17 500
IČo: 34661948
IČ ppH: SK1020068093
DIČ: 1020068093
Zapisartý v ObÚ Považská Bystrica, č.ž.r.306-8174
(ďalej len,,predávajúci")

čt.l.
Predmet kúpnej zmluly

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je oprava kancelárskej a výpočtovej techniky a práce spojené
s údrŽbou výpoČtovej a kancelárskej techniky podťapresnej špecifikácie uvedenej v prílohe č.
1, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,,služby").

2.Predávqúci sa zavázuje, že zapodmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve dodá
kupujúcemu služby špecifikované v prílohe č. 1 a kupujúci sazavázuje
predávajúcemuzaplatiť kúpnu cenu podťa člránku II. tejto kúpnej zm|uvy.

3. Pri vecnom rozšírení cenníka v priebehu platnosti kúpnej zmluvy na návrh kupujúceho
je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu návrh upravenej prílohy č. 1 kúpnej zmluvy.

4. Po odsúhlasení kupujúcim upravený predmet kúpnej zmluvy bude riešený dodatkom ku
kúpnej zmluve.

čt. tl.
Cena

1. C.ena služieb je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zékonaó.1811996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 8711996 Z. z.,ktorou sa
vykonáva zákonč.1811996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.37511999 Z. z. .



ra služieb vrátane DPH je uvedená v prílohe č. 1 k tejto kúpnej zmluve, ktorá

,orí jej neoddeliteťnú súčasť.

&na síužieb je dohodnutávrátane obalov, balenia, dopravy do miesta plnenia,

poistenia a ďalších nákladov spojených s dodávkou.

4.Žmenaceny služieb po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami sa bude

realizovať písomným dodatkom k tejto kúpnej zmluve.

ó. nt.
Miesto plnenia

1. Služby budú dodávané na záhJade objednávky kupujúceho,

2. Kupujuci móže realízovať svoju objednávku písomne alebo faxom, resP. e-mailom,

objednávka musí obsahovať:
. dátum vystavenia
. názov služby
. dopravné dispozície a miesto určenia
. iné náležitosti, ak vyplývajú ztejto dohody.

3. Predávaj úci zabezpečí dodanie služby podťa čiastkoqých objednávok

kupujúceho v zodpovedajúcej kvalite.
4. Miesto určenia:
5. Lehota dodania : podťa dohody, max. 5 pracovných dní od prijatia objednávkY.

6. predávajúci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznikakejkoťvek udalosti, ktorá

brani alebo sťažuje dodávku služby amázďnásledok predÍženie dohodnutej

lehoty dodania.
7. súěasťou dodávky je dodací list so zékladnými údajmi o dodávke.

8. Dodávka služby nazéir.lade čiastkovej objednávky je splnená dňom písomne

potvrdenéh o prev zatía služby kupujúcim.
9. kupujúci zabezpeéípísomné potwdenie prevzatia dodávky v mieste urČenia.

ro. rupujrici je povinný skontrolovať dodanú službu podťa dodacieho listu.

ó. rv.
Platobné podmienky

1. pri dodaní služby predávajúci vystaví v súlade s platn;ými predpismi faktúru ako

daňový doklad.
2. F aktiramusí obsahovať tieto náležitosti:

o číslo objednávky kupujúceho
o číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňoqý doklad vystavený

o obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho
o identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, tČ OrH, OtČ;
o dátum dodania služby
o dátum splatnosti faktúry
o dátum vyhotovenia faktúry
o predmet dodania _ skladové číslo a nánvy jednotlivých služieb, jednotková cena,

suma za jednotlivé druhy služieb a celkom, sadzbaDPH a celková suma

DPH, celková fakturovaná suma wátane DPH
3.7áIohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.

+. itatty buátr reátizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom

finančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru a písomnom potvrdení Prevzatíatovaru
a služby kupujúcim, ato na faktúru.



nodnutá splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doruěenia kupujúcemu, Faktura musí

osahovať všetky 
"ár"zi 

o.íiáanoroeno-Jonaou. V prípade ,Že-fakt'6ranebude obsahovať

všetky náležitosti, t p":,ra:" vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu,

Do doby doručenia opravenej, zm9lenej alebo doplnenej faktúíy kupujúcemu,lehota

splatnosti faktúry ".liiň.loua 
lehoř rptutno,ti zaóíiaplyŇ od doručenia opravenej,

iáá".n.: alebo 
-doplnónej 

faktury do sídla kupujúceho,

čt. v.
Zodpovednosto za vady a zárukaza akost'

1. Predávajúci zodpov eďá zato, že služba vyhovuje príslušným kvalitatívnym

parametrom podra platných noriem u.porlyt r3ó ry dllú službu podťa predmetu

tejto kúpnej ,^ův ,Áu"po dobu irrr.riú odo dňa písomnó potvrdeného prevzatia

čiastkovej dodávky služieb,

2. Podmienky reklamaěného konania:

a) pri zistení ,iurny"iuád qri gdb_.i. služieb je kupujúc_i povinný uplatniť

písomnou no.r"o., i"trÁa.iu do 7 dní od prevzatia služby, inak právo zo

zodpovednosti zaniká,
b) skrytéloady je poroinný reklamovať najneskór do ukončenia záruénej doby,

3. predávajúci je , r|aÁÁ-rá*6nej doby po.,oin,y odstraniť všetky vady služby na

vlastné naklady.
4. zár,akasa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, alebo iným zanedbanim zo

strany kupujúceho.
5. V prípad", ut ,u)*1uvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podťa
- 

p.irt,rSrrYch ustanovení Obchodného zákonníka,

ó.vr.
úrok z omeškania

1. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci

oprávnený vyfakturovať-úrok , o*Jst*L vo výške 0,050Á) atznq sumy za každý, aj

začatý,deň omeškania,
2. V prípad 

",z"pr"áiia3trci 
neaoarží.termíndodania služby podťa č1. ru. ods, 5 a

6 tejto kúpnej ;1*ú;k"pujúci má.narok na zmluvnú pokutu vo qiške 0,050Á z ceny

plnenia, u. " ".nv 
J ái"ií"žr^no* t oot.,etnej objednávky, zakažďý, aj zaéatý, deřt

omeškania. V dii"d" uzalomnyct, *aotou preaáua;,icŇ u kupujúceho, budú zmluvné

stranypostupovaťpodl3austanovení§358anasl.obchodnéhozákowika.

ó.vn.
závereóné ustanovenia

1 ; Kúpna zmluva sa uzatvárana dobu " "
2. Kúpna zmiuvarruJouliJu platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými

stranami.



Ény adoplnky k tejto rámcovej dohode je možné robiť len formou PÍsomných

odatkov po súhlase obidvoch zmluvných strán,

zm\uvnéstrany sú opráwené odstúpit, od zmluvy, keď sa pre niektoru z nich stalo

splnenie podstatnýcň zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení

p"artut".ý.h zmluvných povinností druhou stranou. Zmlwné strany sa dohodli za

podstaŇ povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce ztqto kúpnej zmluvy,

5.Žmhxná.t urru, ktorázuvedených dóvodov odstupi od kúpnej zmluvy, máprávo

požadovať od druhej zmluvnej Št *y nahradu škody, okrem prípadov charukterízovaných

ako vyššia moc.
6. Výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 1 mesiac a zaěínaplynúť prvým dňom od doručenia

písomnej qýpovede druhej zmluvnej strane.

7 .Žmluvně rxuny neupravěné touto Ěúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka.
8. Kúpna zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach, z|<torychkupujúci obdrží dve

vyňotovenia. Všetky vyhotovenia sa považujú za rormocenné.

9.žverejnenie Kúpnej 
"-1.ruy 

_ zverejnený bude 1en text Kúpnej zmluvy, 1však 
pečiatky

a podpisy zástupcov zmluvných strán zostanú nezverejnené - prekryté. Nezverejnená

"Óstane 
príloha s cenami, pretože ceny tovaru pokladá predávajúci za obchodné

tajomstvo v súlade s ustan-oveniami Obchodného zákonrtíkav platnom zneni.

10. žmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali, jej obsah pokladajú za ď6verný a

na znaksúhlasupbdpísali iplnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

v púchove dňa:- *- 
+ 3. J-/a

Kupujúci:
//

/\/u(/ Predávajúci:

Príloha č.1

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx



/neny a doplnky k tejto rámcovej dohode je možné robiť len formou písomných

Jodatkov po súhlase obidvoch zmluvných strán.

. Zm1uvné Št *y sú oprávnené odstupiť od zmluvy, keď sa pre niektoru z nich stalo

splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj Pri PoruŠení
poartutný.h zmluvných povinností druhou stranou. Zmluvné strany sa dohodli za

podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce ztejto kúpnej zmluvY.

5.Žm1lvnástrana, ktorázuvedených dóvodov odstupi od kúpnej zmluvy, má Právo
požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných

ako vyššia moc.
6. Výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 1 mesiac azačinaplynúť prvým dňom od doruČenia

písomnej ,qýpovede druhej zmluvnej strane.

l.Žmluvněvďaý neupravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákowika.
8. Kúpna zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktoých kupujúci obdrŽÍ dve

vyhotovenia. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné.

9. Žverejnenie Kúpnej zmluvy - zverejnený bude len text Kúpnej zmluvy', avšak PeČiatkY
a podiisy zástupcov zmluvných strán zostanú nezverejnené - prekryté. Nezverejnená

zostane príloha s cenami, pretože ceny tovaru pokladá predávajúci za obchodné

tajomstvo v súlade s ustanoveniami Obchodného zékonníkav platnom znenÍ.

10. Žmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali, jej obsah pokladajú za dóvemý a

na znak súhlasu podpísali splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

v púchove dňa:

Kupujúci:
7

L.'
MAťERstóšrom""óir'reirNEc'+LLl6 O

oro o1 PUCHov

UŠ Ctrmetinec v zastúpení:
Dankou Černiěkovou

Predávajúci:

Príloha č.1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.3.2020


