
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. ustanovenĺ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnĺka v zneni

neskoršĺch predpisov

Kupujúci:
Sl`dlo:

Zastúpený:
Bankové spoj.enie:
Číslo  účtu:

lčo:
DIČ:

Predávajúci:
Sídlo:

Zastúpený:
Bankové spoj.enie:

Číslo  účtu:

lčo:
DIČ:

IČ  DPH:

čl.l

Zmluvné strany

Obecný úrad
Rudňany 234, 053 23   Rudňany
Miroslav  Blišťan

VÚB,  a.s.,  Spišská  Nová Ves

SK03 0200 0000 0000 2412 0592
00329533
2020717842

MIVA Market, spol. s r.o.

Mlynská 1323/13, 05311  Smižany
Ján Vojtkovský, konateľ
Tatrabanka, a.s.

2627841398/1100
36704041
2ff22:2:]7796
SK2022277796

čl.  ll

Predmet zmluvy

1.     Predávaj.úci sa zaväzuj.e dodávat' kupujúcemu tovar -školské a kancelárske potreby, čistiace
a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby a to v množstve definovanom jednotlivými

pi'somnými, telefonickými, faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho.

2.     Kupujúci sa zaväzuje dodanýtovar preberaťvsúlade so zmluvou a platiťpredávajúcemu
riadne a včas kúpnu cenu.

3.     Pokiaľstranami písomne nie j.e dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnost' dodať
kupujúcemu tovar tým, že:
a)     pristavi'v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom  na  kupujúcim určené miesto a  umožní

kupujúcemu alebo ním určenej osobe prevziat' tovar
b)    odovzdá tovar tretej. osobe na  prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu
c)     umožní kupujúcemu nakladat' s tovarom v priestoroch predávajúceho
d)    každá dodávka objednaného tovaru sa považuje za samostatné plnenie podl'a tejto

rámcovej zmluvy
e)    ustanovenia tej.to rámcovej kúpnej zmluvy sa budú vzťahovat' na každú dodávku tovaru,

ktorá sa  uskutočni' počas trvania tejto zmluvy.



čl.  llI

Termín dodania

1.     Predávajúci sa zaväzuje dodávaťtovar kupujúcemu podľa lehoty určenej. v objednávkach.
2.     Obj.ednávka i.e okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, mailom,

faxom, pÍsomne) pre obe zmluvné strany záväzná.

čl. lv

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

1.     Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať
v čase oznámenom predávajúcim, a to počas pracovných hodín, platných u predávajúceho.

2.    Akje tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim,  kupujúci je povinný poskytnút'

predávajúcemu všetku potrebnú súčinnost' na prevzatie tovaru, najmä zabezpečit' personál
a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste, prevzatie tovaru a potvrdenie

prevzatia tovaru. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním  určené miesto
a kupujúci tovar v dohodnutom (kupujúcim určenom) mieste a čase neprevezme alebo
nezabezpečíjeho prevzatie, predávajúci tovar privezie do svojho si'dla a na  náklady
kupujúceho zašle tovar prostredníctvom tretej osoby alebo po dohode s kupujúcim  privezie
tovar v inom dohodnutom termíne.

čl.V

Cena

1.     Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodaného tovaru bude účtovaná na základe cenovej

ponuky predávajúceho.

čl. VI

Fakturačné a platobné podmienky

1.     Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej. ceny tovaru vzniká dodaním tovaru. Ak cena
tovaru nie je zaplatená pri j.eho dodaní, predávaj.úci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru,
ktorej splatnosť určí predávajúci tým, že termĺn splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre. Ak
na faktúre nie je uvedený dátum splatnosti,  platí, že kupujúci i.e povinný zaplatit' kúpnu cenu
najneskôr do 30 dni' od dňa dodania tovaru.

2.     Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry spät' predávajúcemu nemá
vplyv na  povinnosť kupujúceho zaplatit' kúpnu cenu,  pokial'je z faktúry zrejmá špecifikácia

tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho.
3.     Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývai.úce, okrem odmietnutia celej

dodávky tovaru hned' pri jej dodaní,  nemaj.ú vplyv na  povinnost' kupujúceho zaplatit' cenu
tovaru.  Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupuj.úci povinný zaplatit' cenu celej
dodávky. V prípade dodania tovaru, ktorý má zjavné vady, je povinný vždy zaplatiť iba cenu
tovaru dodaného bez zjavných vád.

4.     V prĺpade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny plati', že stranami dohodnutá,
v obj.ednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH,  ku ktorej predávaj.úci

pripoči'ta  DPH v zmysle  platnej legislatĺvy.



čl, VII

Doba platnosti rámcovej kúpnej zmluvy

1.     Rámcová kúpna zmluva je uzatvorená  na dobu určitú, a to s účinnost'ou od 01.01.2018 do
31.12.2018.

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová kúpna zmluva zaniká:
-písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia

platnosti tej.to zmluvy
-písomnou výpoved'ou, a to bez určenia dôvodov,  uplynuti'm výpovednej lehoty. Výpovedná

lehota je 3 mesiace a začína plynút' od  prvého dňa mesiaca  nasledujúceho po doručeni'
výpovede druhej zmluvnej strane
-i.ednostranným písomným odstúpením jednej. zo zmluvných strán v prípade, ak druhá

zmluvná strana  podstatným spôsobom poruši' zmluvnú povinnost'.

čl.  Vlll

Všeobecné ustanovenia

1.     V prípade, že kupujúci je o viac ako 60 dní v omeškaní so splnením  povinnosti riadne a včas
zaplatit' predávajúcemu kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy, ako
aj prĺpadnej zmluvy,  na základe ktorej dodal tovar. Okamihom odstúpenia je predávajúci
oprávnený prevziat' späť ním dodaný tovar do svoj.ej dispozície a voľne s ni'm nakladat'.

čl.  IX

Záverečné ustanovenia

1.    Ak je obsahom tejto zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údai.ov, kupui.úci (v prípade právnickej. osoby aj fyzická osoba,  ktorá je
štatutárnym orgánom  kupujúceho) ako aj d'alšie osoby podpísané na tei.to zmluve udel'ujú

predávajúcemu súhlas s ich spracovaním v informačnom systéme predávai.úceho, ako aj pre
účely výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2.     Zmeny, doplnky a ukončenie zmluvy, ak zmluva na inom mieste výslovne neurčuje inak, je
možné realizovat' iba formou číslovaného písomného dodatku, podpi'saného oboma
zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia..  Na základe dohody strán sa všetky vzt'ahy
medzi nimi, ktoré vzniknú na základe tej.to zmluvy alebo počas j.ej trvania, spravujú
Obchodným zákonníkom, a to aj v pri'pade, že kupujúci nie je podnikateľom.

3.     Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu preči'tali, jej. obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpi'sali.

Vsmižanoch,dňa.../ŕ....Íŕl..`.ť.t?..fl.±
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predávajúci
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