RÁMCOVÁ ZMLUVA
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami
I.
Zmluvné strany:
Kupujúci:

Názov : Obec Banské-Obecný úrad
Ulica,číslo : Banské 320
PSČ,obec : 094 12 Banské
Zastúpený:
I Č O : 332259
D I Č : 2020640864
I Č DPH :
Bankové spojenie :
Číslo úctu :
(ďalej len „ kupujúci")

Predávajúci:
Názov : A L D A VT,s.r.o.
ulica, číslo: Hudcovce 67
PSČ, obec: 067 45 Hudcovce
Zastúpený: Ing.Marián Soták
I Č O : 36510149
DIČ : 2022077211
IČ DPH :
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2626019001/1100
(ďalej len „predávajúci")
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho týmto sortimentom:školské
a kancelárske potreby,tonery,atramentové kazety,školský a kancelársky nábytok.
II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy na základe
písomnej objednávky, ktorú kupujúci doručí mailom alebo faxom alebo poverenou
osobou.
2. Miestom dodania je : ZŠ Banské
3. Množstvo tovaru predmetu zákazky bude upresňované objednávkami zo strany
kupujúceho.
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
daňový doklad (faktúra) a dodacie listy.

III.Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán.
Kúpna cena bude vrátane DPH. Zmluvná cena obsahuje
všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia.
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny.
Lehota splatnosti faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy
sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho
na účet predávajúceho.
4. V cene tovaru j e zahrnutá aj doprava na adresu kupujúceho. Kúpna cena je stanovená
na základe cenovej ponuky predávajúceho.
IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich
s dodávaným sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom
k cene uvedenej v zmluve nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.
V.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti,
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný :
- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovaru,
reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.
3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.
VII.
Zmluvné pokuty
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty:

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 %
z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške
0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania

vín.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až po uhradení-zaplatení kúpnej
ceny za prevzatý tovar.
IX.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
X.SpoIočné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden kupujúci
a jeden predávajúci.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
Trvanie zmluvy: od 01.01.2015 do 31.12.2018
5. Predávajúci prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítalijej obsahu porozumeli, s jej obsahom
súhlasia a že j u neuzavreli v časovej tiesni,
na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
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