
Rámcová kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle ust. §§ 409 — 470 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnymi stranami 

Predávajúcim: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísany: 

V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Ič  pre DPH: 
Číslo registrácie liehu: 
e-mail: 
Banka: 
č. účtu: 

Tel.: 
Fax.: 

KON — RAD spol. s r.o. 
Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava 
Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, odd.: s.r.o., 
vložka č.: 98/B 
doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD., konateľ  
00 684 104 
2020301195 
SK 2020301195 
520031000028 
diviziapredaja@kon-rad.sk, ugr@kon-rad.sk  
Tatrabanka a.s. Bratislava 
IBAN SK 74 1100 0000 0026 2400 0104, 
BIC/SWIFT/ TATRSKBX 
+421/2/48 210 200 
+421/2/48 210 210 

Kupuj úcim : 
Obchodné meno: 
	

Materská škola 
Sídlo: 
	

Plickova 16, 831 06 Bratislava 

Zapísaný: 

V zastúpení: 
	

Mgr. Anna Grancová 
IČO: 
	

421 33 980 
DIČ: 
	

2022652181 
IČ  pre DPH: 
Číslo registrácie liehu: 
e-mail : 
Banka: 
Číslo účtu: 

IBAN: 
SWIFT 
Tel./Fax.: 

msplickova@gmail.com  
VÚB 
SK89 0200 0000 0024 8076 3451 

0904 283 347 

Miesto dodania tovaru: 	Materská škola, Plickova 16, 831 06 Bratislava 
Osoba poverená prevzatím tovaru : 
Meno : Mgr. Anna Grancová 
Číslo OP : ET431616 
Tel./fax.: 	0904 283 347 
Faktúru doručiť  na 
adresu: Materská škola, Plickova 16, 831 06 Bratislava 



Faktúru doručit' na 
adresu: 

(ak nebude uvedená adresa, faktúra sa doručuje na údaje uvedené v záhlaví kupujúceho) 

Článok I 
Predmet zmluvy 

	

1.1 	Na základe tejto zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodat' tovar kupujúcemu v zmysle platnej 
cenovej ponuky a previesť  na neho vlastnícke právo. 

	

1.2 	Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, tovar prevziať  a zaplatiť  
predávajúcemu kúpnu cenu. 

	

1.3 	Táto zmluva určuje rámcové podmienky záväzkového vzt'ahu zmluvnych strán. 

	

1.4 	Predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu tovar: 
• v dohodnutom množstve, podľa objednávky kupujúceho a v správnom objeme 

a hmotnosti, 
• s označenými údajmi o výrobcovi tovaru a akosti, v zmysle platných noriem, 
• nepoškodený a zabezpečený obalom vhodným na prepravu. 

Článok II 
Dodacie podmienky 

	

2.1 	Dodávateľ  sa zaväzuje dodať  tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, podra objednávky 
kupujúceho. 
Objednávky tovarov je možné zadat': 

• osobne — v sídle predávajúceho 
• telefonicicy 02/32 333 003-10, objednávky mliečneho tovaru: 02/32 333 096, fax.: 02/ 

32 333 001 
• písomne, bež'nou koreš'pondenciou, resp. e-mailom, 
• pri osobnej návšteve obchodného zástupcu ( písomne ) 

V každej forme objednávky musí byt' určený: 
• druh objednaného tovaru a jeho množstvo, 
• spôsob platby, 
• doprava, 
• miesto dodania tovaru, 
• čas dodávky. 

	

2.2 	Dodávka bude uskutočnená na účet a riziko predávajúceho /FC0 odberateľ/, a to až do 
okamihu prevzatia tovaru kupujúcim od prepravcu, a to potvrdením dodacieho listu. 

2.3 Povinnosť  predávajúceho dodat' tovar je spinená tým, že kupujúcemu umožní nakladať  
s tovarom v určenom mieste dodania. 



Článok III 
Prevzatie tovaru 

	

3.1 	Kupujúci sa zaväzuje urobit' všetky úkony smerujúce k tomu, aby si mohol tovar prevziat'. 

	

3.2 	V prípade prekážok, ktoré vzniknú na strane kupujúceho a ktoré predávajúcemu bránia 
v pinení jeho povinnosti dodať  tovar, kupujúci má povinnosť  ich pisomne / telefonicky 
oznámif pri objednávke tovaru bez zbytočného odkladu predávajúcemu. 

3.3 Tovar preberie kupujúci. Touto osobou môže byť  aj osoba, ktorú kupujúci nahlási ako 
poverenú prebrat' tovar od predávajúceho. V prípade, že táto osoba nie je nahlásená, osobou 
oprávnenou prebrat' tovar u predávajúceho je osoba, ktorá sa nachádza u kupujúceho na 
prevádzke a disponuje pečiatkou a maj etkom kupujúceho. 

3.4 Kupujúci sa zaväzuje, že nahlási akúkol'vek zmenu v osobe určenej na preberanie tovaru. 
V opačnom prípade predávajúci nenesie zodpovednost' za škody, ktoré vzniknú 
neoprávnenym prevzatím tovaru osobou, ktorá nebola na prevzatie určená a nachádza sa na 
prevádzke ako zamestnanec kupujúceho a disponuje majetkom kupujúceho a jeho pečiatkou. 

Článok IV 
Cena tovaru a platobné podmienky 

	

4.1 	Cena tovaru bude určená na základe cenovej ponuky platnej v čase, kedy bude predávajúcemu 
doručená objednávka. 

	

4.2 	Cenová ponuka obsahuje ceny určené na predajnú jednotku vrátane dopravy. 

	

4.3 	Predávajúci sa zaväzuje dodat' informáciu o cenách v dostatočnom predstihu na svojej 
stránke: www.kon-rad.sk, dodaním cenníka priamo na určenú prevádzku prostredníctvom 
obchodného zástupcu, poštou alebo faxom. 

4.4 Pokiaľ  si zmluvné strany dohodnú iný spôsob tvorby cien, príp. zľavy alebo skontá, tieto 
musia byť  urobené písomnou formou a tvoria dodatok tejto zmluvy. 

	

4.5 	Splatnost' faktúry je 	dní od vystavenia faktúry. 

	

4.6 	Faktúra sa považuje za uhradenú v deň  pripísania celej čiastky na účet predávajúceho. 

	

4.7 	Kupujúci sa zaväzuje, že za dodaný tovar zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle 
vystavených dokladov. 

4.8 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny tovaru dodaním tovaru do 
dohodnutého miesta. 



ĺľ- 
4.9 Kupujúci je povinný potvrdiť  predávajúcemu dodanie tovaru na dodacom liste. Jedna kópia 

dodacieho listu zostáva u kupujúceho. 

4.10 Faktúra obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 71 Zákona č. 222/2004 o DPH v rnení 
neskorších predpisov. 

4.11 V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, že 
predávajúci je oprávnený, nie však povinný, k účtovaniu úroku z omeškania za porušenie 
zmluvnej povinnosti vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň  omeškania. 

4.12 Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nezrealizovat' z dôvodu omeškania splatnosti 
predchádzajúcich faktúr. 

4.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úpiným zaplatením kúpnej ceny. 

4.14 Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak sa dostane do omeškania s platením faktúr, na 
požiadanie predávajúceho vráti tovar v množstve a sortimente, v akom mu bol dodaný a 
fakturovaný. 

4.15 Predávajúci tovar prevezme a vystaví na prevzatý tovar opravný doklad k faktúre /dobropis/. 
Ak sa pohľadávka za predaný tovar stane splatnou, kupujúci týmto dáva súhlas 
predávajúcemu k započítaniu pohľadávok s akýmikoľvek záväzkami kupujúceho. 

4.16 V prípade vystavených dobropisov predávajúcim, okrem dobropisov za vrátený tovar, či už 
čiastočne alebo úpIne, sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci neopraví základ dane a daň  
v zmysle § 25 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Článok V 
Zodpovednost' za vady a záruky 

	

5.1 	Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim. 

	

5.2 	Kupujúci je povinný tovar prezrieť  pri dodávke, najmä čo do sortimentu a množstva, 
a reklamovat' ich pri dodaní tovaru. 

	

5.3 	Reklamácie na dodané množstvo tovaru a sortiment po jeho prevzatí nebudú akceptované. 
Kupujúci nemôže odstúpiť  od zmluvy, ak vady neoznámi včas. 

	

5.4 	Tovar má vady ak: 
• nebol dodaný v množstve a požadovanej akosti, 
• bol dodaný iný tovar, než ktorý si kupujúci objednal, 
• tovar vykazuje zjavné vady, 
• bol dodaný tovar s prekročením záručnej lehoty. 

	

5.5 	Kupujúci môže požadovat' odstránenie vád týmto spôsobom: 
• dodaním náhradného tovaru, 
• požadovat' odstránenie vád opravou, ak je to možné 
• dodaním chýbajúceho tovaru, 
• dohodnutím primeranej zľavy z tovaru, 
• odstúpením od zmluvy v časti vadnej dodávky. 



	

9.4 	V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ust. Obchodného zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

	

9.5 	Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou. 

	

9.6 	Rámcová kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý pre jednu zmluvnú 
stranu. 

	

9.7 	Zmluva nadobúda účinnosť  dňom podpisu zmluvnými stranami. 

	

9.8 	Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak, 
toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Bratislave, dňa: V 0)-ĺ 	dň'a i6. 	(), 02  G,  

iviaterská škola 
Plickova 16 

831 06 Bratislaval 

     

Predávajúci 
/podpis konateľa a pečiatka/ 

 

Kupujúci 
/podpis konatera a pečiatick 
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