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Kúpna zmluva - rámcová č.PU064l20l9

uzatyorená podťa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Účastníci zmluvy

Predávajúci:
Obchodné meno: ATC-JR, s.r.o.
Sídlo: Vsetínska cesta766,020 01 Púchov
lČo: 35760532
Štatutárni zástupcovia: Ing. Jaroslav Útly, konatel'

RastisIav Utly, konatel'
Zastípená: Katarína Pastorková - manažér kl'účových zákaznikov
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: SK241 1 0000 0000 2624420141

VUB, a.s., č. ú.: SK8302 0000 0000 163'7380957
DIČ: 2020231939
IČ Dpg: SK202O231}39

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: l3324lR

(ďalej len,,predávajúci")

Kupujúci:
obchodné meno: Materská škola
Prevádzka: školskjedáleň
Sídlo: Chmelinec 141116,020 01 Púchov
tČo: 36129682
DIČ: 2021669149
Zastípená: Danka Černičková - riaditel'
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.; SK35 5600 0000 0072 3076 6003
(ďalej 1en,,kupujúci")

sa tymto v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli na uzatvorení ktipnej zmluvy
s nas ledovnými vzáj omne dohodnutymi podmienkami

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie najmá potravinárskeho tovaru zo sortimentu predávajúceho
kupujúcemu. Predávajúci sa zavázuje na základe objednávky kupujúceho dodávať kupujúcemu takýto tovar
a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru. Kupujúci sa zavázuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predaj a kúpa tovaru predávajúceho kupujúcemu bude realizovaný výlučne nasledovným spósobom a formou,
v prípade ak sa účastníci tejto zmluvy nedohodnú inak formou dodatku k tejto zmluve resp. v jednotlivých
objednávkach podťa tejto zmluvy:
- kupujúci doručí predávajúcemu objednávku tovaru, vyplývajúcu z ponuky predávajúceho, ktorou je cenník,
a to písomne, faxom alebo e-mailom. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmá, avšak nielen: špecifikáciu
tovaru, o ktorý má kupujúci záujem a označenie kupujúceho podl'a článku I. tejto zmluvy. Objednávka
kupujúceho bude následne posúdená predávajúcim a to najmá s ohl'adom na ponuku kúpnej ceny, termín
možnosti dodania resp. prevzatia tovaru.

- na základe potvrdenej objednávky kupujúceho, ktorej náležitosti a postup pri jej doručení sú uvedené
v predchádzajúcom odseku, bude predávajúcim resp, jeho oprávnenou osobou doručený tovar špecifikovaný
v objednávke a to na náklady predávajúceho a v súlade s dohodnutými dodacími podmienkami resp. ak ne

dohodnuté inak do sídla kupujúceho na území Slovenskej republiky. Prevzatie tovaru je povinný kupujúci, resp.
jeho oprávnená osoba potvrdiť predávajúcemu na faktúre, ktorá zároveň slúži ako dodací |ist. Za účelom právnej
istoty je predávajúci oprávnený požadovať od osoby preberajúcej tovar, doklad, ktorym táto preukáže
oprávnenie na preberanie dodaného tovaru. Ak sa účastníci tejto zmluvy v konkrétnom obchodnom prípade
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Proshedníctvom Čiastkových dokumentov nedohodnú inak, vlastnícke právo prech ádza na kupujúcehomomentom prevzatia tovaru kupujúcim.

- na základe Prevzatia tovaru kuPujúcim, je predávajúci_oprávnený na základe vystavenej faktúry za dodanýtovar, so sPlatnosťou Podťa Článku V. tejto zmluvy, pozuaouur od řupujúceho zaplatenie kúpnej ceny. Riadnoua vČasnou Úhradou vYstavenej faktúry zá dodany t'Úr kupujúcim |redavajúcemu sa považuje obchodný prípada čiastková kúpna zmluv a za uzavreti a realizovanú.

a"nu'l'*u.u

1, ÚČastníci zmluvY sa.dohodli, Že cenaobjednaného tovaru bude stanovená v súlade s cenníkom predávajúceho,s ktorým je kuPu-iúci oboznámený, pričom účastníci zmluvy sú po vzájomnej dohode oprávnení sa odchýliť odcien uvedených v cenníku a to ná .aklud" vzájomnej aonoáy, Éo.a aonoau bude tvoriť prílohu k tejto zmluve,resp. bude súčasťou dodatku k tejto zmluve.

2, ÚČastníci zmluvY sa dohodli, Že zmena ceny tovaru počas realizácie jednotlivého obchodného prípadu sa

ilY§Xrli.l,:Xťvok, 
ktoré už boli predávajúcim potvrdáé, ur. ru ,iourtnici zmluvy v poivrdení objednávky

3, Cena objednaného tovaru uvedená v cenníku predávajúceho je s/bez DpH a bude fakturovaná predávajúcim vpríslušnej mene.

IV.
Dodacie podmienky

1, Jednotlivé objednávkou stanovené a potvrdením objednávky stanovené podmienlq,predaja a kúp;, sú zál,áznépre oboch účastníkov zmluly.

2, Účastníci zmluvy sa dohodli, Že dodanie aprevzatie tovaru bude realizovaté na základ,e vzájomnéhodohovtlru oboch strán sPÓsobom a fbrmou dohodnŮtou v dokumentoch uvedených v bode 1 tohto článku zmluvya v PríPade ak sa ÚČastníci zmluvY nedohodnú inak, predávaj i"i ,i r*a^ie dodať kupujúcemu objednaný tovardo jeho sídla na Území Slovenikej republiky. Predávaj úČi sa zavazuje zabezpečiť, aby tovar bol zabalenýa PriPravený na naloženie, P"P'auu, ..iP. uyt'oz"nie v deň, ktory bol dohodnut}, pričom kupujúci sa zavázulePoskYtnúť mu Potrebnú súČinnosť, tak aby pródávajrici .orráLrprrliisuo;, pouinnosť dodať tovar riadne a r,čas,

rUtonnO f,oamienky

1, Ak sa ÚČastníci zmluvY v jednotlivých Čiastkov,ých dokumentoch predstavujúcich konkrétny obchodný prípad

liXŤr"o"" 
inak, je termín sPlatnosti ťaktúr vystavených predávajúcim uvedených v článku II, tod 2 tejto zmluvy

2, V PríPade neuhradenia niektorej faktúry v stanovenej lehote má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo r^ýške0'05 Yo z fakturovanej SumY Za t<azali aei omeškania , ,irl.uaou. v |.'ipuo" omeškania kupujúceho s uhradením

*,T""r." 
viac ako 14 dní Po lehote splatnosti sa takéto konanie r.i|u;,i""rr o poruzui" ráiáauu,ne porušenie

3, V prípade, ak je ri|r{a faktúry vykonaná na iný ako dohodnutý bankoqý účet považuje sa faktúra zaneuhradenú so všetkými dósledkaml z toho vyplýv"jú;i-l. 
'

n"nll,e.i"
l ' KuPujúci sa zaviizuje skontrolovať dodávku tovaru pri jej prevzatí a to ako jej kvantitu, tak aj jej kvalitu. AkkuPujúci zistí nezrovnalo.sti v mno_žstve, zrejmú po.uš.nór?'alebo neuplnosť dodávky tovaru, je povinný tútoskutoČnosť ihneď oznámiť Predávajúcemu, iričomje povinný t,iio rtutoenosť vyznačiť na rube faktury, tedadodacieho listu, ktoqi taktiézpoapisu obaja'rioastnici 

"mluvf n"tlura"iu neoprávňuje kupujúceho nezaplatiťPrísluŠný PoČet dodaných dobrych kusov" tovaru z.dary1 a"oa"ry 
" 

dohodnutej lehote splatnosti. účastnícizmluvY sa dohodli, Že vYrieŠenie riadne vykonanej rekúmacie vyt<ona;ri vo vzájomnej súčinnosti, prioritne



cestou rokovanla azmien), pričom sa zayazuju si.pos§trrúť vzájomne potrebné informácie adokumenty
slúžiace k identifikácii vady dodávky a ich póvodcu. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v pripaderiadne vykonanój
reklamácie bude táto vyriešená spósobom rrýmeny vadného tovaru zabezvadný resp. ako sekundárna možnosť
vybavenia reklamácie je vrátenie ceny dodaného tovaru, pričom každý spósob vybavenie reklamácie sa
predávajúci zavázuje vykonať v lehote najneskór 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

2. Účastnici zmluvy sa dohodli, že vzhladom ku skutočnosti, že predmetom tejto zmluvy je spotrebný tovar,
bude záručná doba poskytnutá predávajúcim kupujúcemu na tento tovar viditelhe na dodanom tovare vyznačená,
pričom predávajúci sa zavázuje dodať tovar tak, aby kupujúci mal tovar k dispozícii aspoň po dobu 2/3 záručnej
doby vyznačenej na predmete tejto zm|uvy.

VII.
Doba platnosti a účinnosti zmluvy

1.Zmluvasauzatvára na dobu neurčitú od 02.09.2019 pričomjej platnosť a účinnosť začtnaplynúť odo dňajej
podpisu účastníkmi zmluvy,

VIII.
Skončenie zmluvy

l. Účastníci zmluvy sa dohodli, žet:úto zmluvu je možnézrušiť qýlučne nasledovným spósobom a formou:
a) ta základe vzájomnej písomnej dohody oboch účastníkov zmluvy,
b) písomnou výpoveďou ktoréhokol'vek účastníka zmluvy aj bez udania dóvodu
c) odstupením od zmluvy
d) uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvorila

2. Jednostrannou qipoveďou tejto zmluvy niektorým zjej účastníkov nie sú dotknuté majetkové nároky
a zmluvné pokuty vzniknuté do momentu platnej rnýpovede a nároky na náhradu vzniknubých škód. Účastníci
zmluvy sa dohodli, že v pripade uplatnenia v,ýpovede, ktoqýmkoťvek účastníkom zmluvy je výpovedná doba
v trvaní 1 mesiac atáto začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhému účastníkovi zmluvy.

3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky písomnosti podťa tejto zmluvy ato najmá avšak nielen písomnosti
t,ýkajúce sa ukončenia zmluvy sa považujú za doručené druhému účastníkovi zmluvy dňom, kedy tento odmietol
zásielku prevziať alebo dňom kedy sa zásielka wátila ako neprevzatá, ak bola doručovaná na poslednú známu
adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve,

4. Účastníci zmluvy sa dohodli, že predávajici je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dóvodu:
a) porušenia povinnosti kupujúceho upravenej v čl. V bod 2 tejto zmluvy
b) ak bol na majetok kupujúceho podaný náwh na vyhlásenie konkurzu
c) akkupujúci vstúpil do likvidácie
d) ak kupujúci neoznámil predávajúcemu rozhodujúce skutočnosti dkajúce sa identifikačných údajov resp.

právnej subj ektivity kupuj úceho

účastníci zmluvy sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dóvodu:
a) akpredávajúci vstúpil do likvidácie
b) ak bol na majetok predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu

Ix.
Vyššia moc

l. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade vyskytnutia sa okolností vyššej moci (povodne, požiar, vojna,
pracovné konflikty, nepokoje, úradné opatrenia, ktoré majú za následok obmedzenie činnosti alebo zastavenia
práce vo výrobných alebo obchodných prevádzkach, ako aj iné katastro$l z vyššej moci) móže byť dodávka
tovaru objednaného kupujúcim o túto dobu odložená resp. presunutá, avšak najviac po dobu trvania lichto
okolností. V takomto prípade sú účastníci zmluvy povinní okamžite sa navzájom písomne informovať o vzniku
fýchto okolností, ako aj o situácii ohťadne plnenia tejto zmluvy.
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Z. Škody ako aj omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru vzniknuté z dóvodov vyššej moci sa neposudzujú
ako porušenie zmluvy.

x.
Riešenie sporoy

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim budú
riešené prednostne dohodou a rokovaním účastníkov zmluvy, a to v súlade s platnými všeobecne záviiznými
právnymipredpismi SR.

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že okrem §ich sporov, pri ktoqých to zákon č. 24412002 Z. z. zákon
o roáodcovskom konaní (ďalej len ,,ZoRK") výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi
vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou Stálemu roáodcovskému súdu Arbitíáž zriadenému pri
Záujmovom združeni právnických osób Arbitráž, so sídlom Jilemnického 30,036 01 Martin, tČO: qSlq+Uq
(d'alej len ,,Rozhodcovský súd"), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným roáodcom vymenovaným
Rozhodcovským súdom, konať podl'a slovenského právneho poriadku, Rokovacieho poriadku a Štatútu
Rozhodcovského súdu. V prípadoch upravených ustanovením § 22 a nasl. ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje
protistrane.

xI.
záverečné ustanovenia

l. Táto zmluvaje lyhotovená vdvoch (2) rovnocenných vyhotoveniach, pričom každý zjej účastníkov obdrží
jedno vyhotovenie.

2, Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi SR.

3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že prípadné zmeíy a doplnky zmluvy budú vykonané qi lučne písomnou formou
prostredníctvom dodatku k zmluve, ktoný musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch účastníkov
z;nluvy.

4, Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto si prečítali, porozumeli jej obsahu, sú si vedomé jej právnych následkov
ana znak súhlasu s ňou ju v slobodnej, vážnej a určitej vóli vlastnoručne prostredníctvom oprávnených osób
podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy.

6. Účastníci zmluvy sa dohodli a zároveíprehlasujú, že zmhlva svojím obsahom a koncepciou spíňa podmienky
zmluvy tak ako to vyžaduje zákon č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v aktuálnom znení,

MATERsxnŠrom
CHMELINEC I4L1/6 o

02o 0l PÚcrLoV
úÁ,z

kupujúci

V Púchove

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


