Rámcová kúpna zmluva

o zákaz ke na dodávku tovaru - kancelárskych potrieb a tlačív uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č.
51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Kupujúci:

Obec Malá Mača
sídlo: Hlavná ulica 127/46, Malá Mača
zastúpený:

Ing. Františkom Hontvárim

IČO: 37842358
DIČ:2021699416

Predávajúci:

Janette Marczibálsídlo: Jas 937/6,924

CONNECT
Ol Galanta

zastúpený: Janette Marczibál
IČO: 34 454 730
IČ DPH: SK 1020266896
Zapísaný: Zo 961196 Živnostenské odd. OÚ Galanta 197/96
číslo účtu: 1139448357/0200
IBAN: SK 71 020000000011

39448357

l. Predmet zmluvy

I.Predmetom rámcovej zmluvy je kúpa a dodanie tovaru s jeho vyložením v mieste plnenia zákazky.
Tovarom sú kancelárske potreby a tlačivá, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy ajejej neoddeliteľnou
súčasťou.
2.Tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude predávajúci dodávať kupujúcemu na základe
nahlásených objednávok kupujúcemu v presnom množstve.

II. Dodacie podmienky

I.Kupujúci bude objednávať predmet zákazky v intervaloch podľa vlastných potrieb počas trvania
zmluvného vzťahu a predávajúci bude každú objednávku samostatne realizovať a fakturovať pre
kupujúceho.
2.0bjednávky

bude kupujúci realizovať telefonicky alebo posielať faxom resp. elektronickou poštou.
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3.Predávajúci sa zaväzuje dodať a vyložiť tovar v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Miestom dodaniaje Obecný úrad v Malej
Mači, Hlavná č. 127/46.
4.Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

l. Cena predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisova je uvedená v Cenovej ponuke v Prílohe č. l, ktorá je prílohou
tejto zmluvy. Ceny uvedené v cenovej ponuke sú vrátane DPH a zahŕňajú všetky náklady spojené s
dodaním tovaru, vrátane dopravy tovaru do miesta dodania. Ceny sú konečné a nemenné počas trvania
zmluvy. Cena uvedená v Prílohe č. l je za mernú jednotku jednotlivých položiek predmetu obstarania.
2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru kupujúcim.
3. Dohodnutú kúpnu cenuje kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
Faktúraje splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania
fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
4. V prípade, ak faktúra má vecné a/alebo formálne nedostatky respektíve nesplňa náležitosti
daňového dokladu, má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúceho, pričom lehota splatnosti
faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry.

IV. Akosť tovaru a záruka

l. Predávajúci je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite, v originálnom balení, ktoré splňa
všetky požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia.
2. Predávajúci poskytne na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom / dovozcom
tovaru stanovená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru
kupujúcim. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby,
vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby.
3. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený chybný tovar neprevziať a vrátiť
ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho.
4. Zistené vady tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatnú
výmenu chybného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od oznámenia reklamácie.

v. Termín

plnenia a doba platnosti rámcovej zmluvy

I.Rámcová zmluva sa uzatvára najdlhšie na dobu 12 mesiacov ed účinnosti zmluvy.
2. Plnenie zmluvy sa bude realizovať formou čiastkových plnení podľa potrieb kupujúceho na základe
nahlásenej objednávky.
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3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny, doplnky
tejto zmluvy je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi
zmluvnými stranami stávajú jej neoddelitel'nou súčasťou.

VI. Odstúpenie od zmluvy

l. Odstúpiť od tejto zmluvy môže ktorákol'vek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia
zmluvy alebo z nemožnosti plnenia zmluvy.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, najmä ak predávajúci je v omeškaní s
dodaním tovaru o viac ako 5 pracovných dní.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, ak kupujúci je v omeškaní so
zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti.
4. Ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán podstatne porušuje povinnosti voči oprávnenej zmluvnej strane vyplývajúce z tejto
zmluvy a k náprave nedôjde ani po písomnom upozornení.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy alebo od jednotlivej objednávky oznamuje oprávnená zmluvná strana
písomne s uvedením dôvodov odstúpenia, oznámenie o odstúpení musí byt' podpísané osobou
oprávnenou konať za zmluvnú stranu v tejto veci. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy / jednotlivej
objednávky sa zasiela poštou ako doporučená zásielka s doručenkou na adresu zmluvnej strany vedenú
v zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

VII. Záverečné ustanovenia

l. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokial' táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvným stranami.
3. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby alebo výpoveďou, ktorú možno uplatniť kedykol'vek
v priebehu platnosti zmluvy. Rámcovú zmluvu môže vypovedať ktorákol'vek zo zmluvných strán
písomnou formou riadne doručenou druhej strane.
4. Zmluvaje

vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,

po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej, jej ustanovenia sú im
zrozumitel'né a určité, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
prečítali,jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak súhlasuju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Malej Mači, dňa
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V Galante, dňa

.

~4f4r-----~-O-:3-4-~-4-n-o---®'
CONNECT

Kupujúci

