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KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podl'a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov medzi:

Zmluvné strany:
Predávajúcim:
Obchodné meno:
miesto podnikania:
IČO:
Banka:
Číslo účtu:
Údaj o zápise:
V zastúpení:

SVAMAN, spol. s r.o.
Brezovská 449/18, 907 Ol Myjava
31103511
VÚB Myjava
40 600 182 10200
Obchodný register OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 187301R
Ing. Milan Majtán, konateľ spoločnosti

(ďalej len "Predávajúci")

a

Kupujúcim:

Obchodné meno:
Sídlol Miesto podnikania:
IČO:
mč:
Banka:
Číslo účtu:
Tel.:

V zastúpení:

Reedukačné centrum Trstín
91905 Trstín 335
00163317
2021147403
Štátna pokladnica
7000089270/8180
0335583119
Mgr Miloš Blaško

(ďalej len "Kupujúci")

uzatvárajú rámcovú kúpnu zmluyu (ďalej len "zmluva" v príslušnom gramatickom tvare") v nasledovnom znení:

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto. zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim
počas právnej záväznosti tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje počas právnej záväznosti tejto zmluvy na
základe osobitných objednávok dodávať tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje odoberať tovar od
predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve
a v jednotlivých objednávkach.

Článok II.
Miesto a podmienky dodania tovaru

1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru na základe písomnej objednávky alebo potvrdením prijatia ústnej
objednávky v termíne a rozsahu dohodnutom v objednávke.

2. Miesto dodania tovaru je Reedukačné centrum Trstín, 91905 Trstín 335.



3. Dodávky tovaru sa budú realizovať Ix týždenne. Objednávka bude zadaná kupujúcim do 10:00 hod. deň
vopred.

Článok III.
Prevzatie a odmietnutie dodávky

1. Kupujúci alebo jeho zamestnanec sa zaväzuje prevzatie tovaru a jeho riadne dodanie písomne potvrdiť
na dodacom liste.

2. Predávajúci má tiež právo odmietnuť dodanie tovaru, pokiaľ by bol kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr
za odobratý tovar u predávajúceho alebo v prípade, pokiaľ by kupujúci realizoval zaplatenie kúpnej ceny
prostredníctvom faktúr, pričom predávajúci by mal dôvodné pochybnosti o jeho platobnej disciplíne
alebo platobnej schopnosti včas uhrádzať svoje platné záväzky.

Článok IV.
Cena predmetu obstarávania

1. Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena objednaného tovaru bude stanovená v súlade s cenníkom
predávajúceho, s ktorým je kupujúci oboznámený.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odobratý tovar v zmluvnom období 1.2.2020 - 31.1.2021 bude
8000,-- Eur s DPH.

ČlánokV.
Akosť tovaru

1. Predávajúci je povinný po prijatí objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez
akýchkoľvek vád. Reklamačné nároky v prípade vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatňovať
do 24 hodín od prevzatia tovaru.

2. Predávajúci realizuje dodávky tovaru v prepravných obaloch, ktoré zodpovedajú hygienickým normám.

Článok VI.
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu po dodaní tovaru vyhotoví faktúru za dodaný tovar a kupujúci
sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry, t. j. 14 dní od vystavenia.

2. V prípade omeškania so zaplatením faktúry si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
denne za každý deň omeškania.

Článok VII.
Právna záväznosť zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu pred skončením jeho platnosti

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od O 1.02.2020 do 31.01.2021.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej

ceny po dobu dlhšiu ako 60 dní.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou pred skončením jeho platnosti je možné skončiť:

a. dohodou zmluvných strán,
b. výpoveďou zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán k poslednému dňu bežného mesiaca,

s výpovednou lehotou 1 mesiac.



Článok VIII.
Záverečné a prechodné ustanovenia

l. Túto zmluvu alebo podmienky v nej uvedené je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 výtlačko ch, po jednom výtlačku pre kupujúceho a pre predávajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a tiež príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/20 l O Z.z, ktorým sa doplňa zákon 40/1964
Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa
k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu.

V Myjave, dňa V Trstíne, dňa

l


