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Rámcová kúpna zmluva Č /2011 AL'Jt-

Pridelené: (/'
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný z~a;'i;k'K6;;"nh1nln;·----~ ••..••-- __ ...J

Došlo:

PF~'EŠ()V, Va2:f}ck-3. 3------.----1

Zmluvné strany:

Obchodné meno: STAVMAT IN, spol. s r.o.
Sídlo: Pezinská 56, 901 01 Malacky
IČO: 341 16125
IČ DPH: SK 2020357944
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 13157/B
Ing. arch. Pavol Kollár, konatel' spoločnostiZastúpený:

(ďalej len "predávajúci")
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IČO: ".ťl.p"(c;:9/,,:1.6.r;ť_,,
IČ DPH' 7Ye: ;?cJ,)'..f"/~)~[)t,2-- ,

,p.re. "."""""".:"".":,"",,,;,.1',, I!fG/J ieK rs«:
Zápis v OR: Obchodny register Okresneho sudu """"",,"

Oddi I' /' I Vk o. '02. v
fk ''P.' ·6l:.!ŕI'kJf arO·fi!""";}/fJ./OrS!:-j - ~ltl)ílEL"'~"""'"'''''''''''''''''4Zastúpený:

(ďalej len "kupujúci")

sa dohodli na uzavretí tejto Rámcovej kúpnej zmluvy č.1J.::",!1.\72011
v platnom znení (d'alej len "zmluva"), za nasledovných pOd;i~nok:

uzatvorenej pod!'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúcehp počas platnosti tejto zmluvy dodávať kupujúcemu tovar z

predávaného sortimentu stavebných výrobkov predávajúceho.
1.2. Dodávky tovarov budú medzi zmluvnými stranami realizované za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

Článok II.
2.1. Tovar bude dodávaný v jednotlivých dodávkach, ktoré budú realizované na základe písomných objednávok zo strany

kupujúceho a ich následného odsúhlasenia (potvrdenia) zo strany predávajúceho v písomnej forme.
2.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude realizovaná:

prostredníctvom osobných stretnutí zástupcov zmluvných strán,
písomne - poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail).

2.3 Tovar bude dodávaný kupujúcemu na základe jeho objednávky a následného odsúhlasenia (potvrdenia)
zo strany predávajúceho.

Článok "I.
3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu s dohodnutou lehotou splatnosti ..
3.2. Kupujúci sa zaväzuje presne dodržiavať dohodnutú lehotu splatnosti podľa bodu 3.1. V prípade, že kupujúci tento

záväzok nedodrží / zaplatiť v dohodnutej lehote splatnosti hodnotu faktúry/ zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej
pokute za každý deň omeškania úhrady faktúry po lehote splatnosti vo výške 0,05% z hodnoty faktúry denne do 15 dňa
po lehote splatnosti. Po tomto termíne je dodávate!' oprávnený predpísať odberate!'ovi a odberate!' sa zaväzuje uhradil'
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty neuhradenej čiastky faktúry, za každý deň omeškania, pokial' sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Takto dohodnutá zmluvná pokuta nemá charakter náhrady škody v zmysle OZ , ale
predstavuje prostriedok záruky na dodržanie dohodnutej lehoty splatnosti. Zmluvné strany nepovažujú takto dohodnutú
výšku zmluvnej pokuty za neprimerane vysokú a prejavujú konať tak, aby túto zmluvnú pokutu nebolo potrebné
využívať. Dodávatel' je oprávnený pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty až v prípade, keď poh!'adávka nie je sporná
a odberate!' po predchádzajúcich upomienkach neuhradil dlžnú čiastku a dodávate!' bol nútený uplatňoval' svoje nároky
právnou cestou / podaním žaloby na súde a pod./.

Článok IV.
4.1. Zmluvné strany dojednávajú , že vlastnícke právo k dodanému tovaru , resp. jeho finančná náhrada prechádza na

kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení. Odberate!' akceptuje toto vlastnícke právo a súčasne vyhlasuje, že si je
vedomí všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho práva.

Článok V.

5.1 Predávajúci zodpovedá za prípadné vady tovaru dodaného kupujúcemu v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

5.2 Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho okamžite pri preberaní tovaru.
5.3 Kupujúci je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo

v množstve tovaru alebo o prípadných vidite!'ných poškodeniach tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený
aj dopravcom, a bezodkladne informovať predávajúceho.
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5.4 Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne.
Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložiť k uplatneniu
vady kópiu príslušného dodacieho listu.

5.5 Akékol'vek nároky kupujúceho z vád, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru,
neodborného skladovania tovaru a pod. sú vylúčené.

Článok VI.

6.1 Akékol'vek reklamácie tovaru zistené kupujúcim bezprostredne pri jeho dodaní alebo následne pri použití tovaru musia byť
podané písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
a) druh tovaru,
b) reklamované množstvo tovaru,
c) dátum dodávky a číslo objednávky,
d) rozsah zistenej škody, popis reklamácie tovaru.

6.2 Pre uznanie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci okamžite informoval príslušného regionálneho obchodného zástupcu
predávajúceho, ktorý vykoná obhliadku reklamovaného tovaru a vyhotoví fotodokumentáciu, resp. odoberie vzorku tovaru.

6.3 Tovar dodaný v požadovanom množstve a kvalite podl'a objednávky kupujúceho, predávajúci neodkupuje späť, pokial' sa
predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Článok VII.
7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká:

a) uplynutím dohodnutej doby,
b) dohodou zmluvných strán,
c)výpoveďou zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je
....30 dní odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto

zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedl'ajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody,
nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie
v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stálemu rozhodcovskému súdu a.s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa
10,82102 Bratislava, IČO: 36725439, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
4064/8 a to za podmienok a podl'a pravidiel, vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu a jeho Rokovacím
poriadkom. Výber rozhodcu v spore je na strane navrhovatel'a v spore. Zmluvné strany zároveň uznávajú právomoc tohto
súdu a zaväzujú sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podradiť s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich
konečné, záväzné a vykonatel'né. Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy rozhodcovská doložka, tá je neplatná len vtedy,
ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti zmluvy. Ak
zmluvné strany odstúpia od zmluvy, toto odstúpenie sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou, ak sa

zmluvné strany nedohodli inak.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že prípadné náklady na mimosúdne inkaso znáša dlžník

Článok IX.

9.1 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu posledným účastníkom zmluvy.
9.2 V prípade , že bola medzi zmluvnými stranami podpísaná v minulosti rámcová kúpna zmluva táto sa ruší a v plnom

rozsahu ju nahradzuje toto nové znenie rámcovej kúpnej zmluvy.
9.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť iba na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán a v písomnej forme.
9.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
9.5 Podpísaním tejto zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie dohody, vrátane korešpondencie, ktoré nie sú obsiahnuté

v tejto zmluve a týkajú sa predmetu tejto zmluvy.
9.6 Zmluvné strany po riadnom prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu rozumejú a s ním súhlasia, na dôkaz čoho

zmluvu podpisujú, na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad.

V Malackách, dňa 2011 V /~.fJ"p_YJ::~ , dňa u.r 2011

STAVMAT IN, spol. s r.o.
Ing. arch. Pavol Kollár
konatel' spoločnosti

- strana 2 -

-~ ~- - --~ ~--~


