
Zmluvné stranv: • 

Dodáva tel': 

IČO: 

IČ DPH: 

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

(ďalej Jen "dodávate("') 

Odberateľ: 

lČO: 

DIČ: 

Zastúpený: 

Bankové spojeni e: 

Číslo účtu: 

(ďalej len "odbcratcl"') 

Rámcová zm luva 

Ing. Daniel Cech 

Papiernictvo 

Mierová 1742. Sídl. Ill. 
' 

022 Ol Čadca 

14165198 

Ing. Daniel Cech 

Mesto Krásno 

l. mája 1255 

a 

023 02 Krásno nad Kysucou 

00314072 

2020553073 

Ing. Jozef Grapa 
' VUB, a.s. 

l 0925322/0200 

uzatvárajú túto Rámcovú zmluvu podľa § 409 a nasl. a § 536 a nasl. Ochodného zákonníka 
' v tomto znem: 

I. 

Predmet zmluvy 

l . Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb a propagačných 
služieb pre potreby Mestského úradu v Krásne nad Kysucou ( ďal~i len "tovar") 
v množstve, ktoré bude odberateľom vždy určené a špecifikované na základe 
objednávkového listu. 



2. V objednávkovom liste bude špecifikovaný tovar. množstvo, cena, tem1ín a miesto 
dodávky tovaru. 

II. 

Cena 

l . Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za jednotlivé druhy tovaru, ktorá je 
uvedená v prilohc č. l tejto zmluvy. Na ostatný tovar bude poskytnutá zľava 13 % zo 
základných cien. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený zmeniť ceny uvedené 
v špecifikácii v prílohe č. l tejto zmluvy v prípade zmien kurzu voči EUR, zmene 
sadzby DPH stanovenej zákonom. 

3. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade požiadavky odberateľa na iný druh tovaru, 
než je uvedený v prílohe č. l, dodávateľ ponúkne odberateľovi špecifikáciu tohto 
druhu tovaru s uvedením jeho jednotkovej ceny. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ neposkytuje dodávateľovi zálohu. 
5. Zmluvné strany sa dohodli , že cena uvedená v špecifikácii zahŕňa všetky náklady 

spojené s realizáciou predmetu tejto zmluvy vrátane ceny za dopravu tovaru. 

III. 

Dodacie podmienky 

l . Zmluvné strany sa dohodli , že dodávateľ dodá tovar odberateľovi v dei'l uvedený 
v objednávke. 

2. Miestom plnenia je miesto uvedené v objednávke. 
3. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční písomným potvrdením (podpisom každej 

do zmluvných strán) dodacieho listu vystavenél1o dodávateľom. 

IV. 

Platobné podmienky 

l. Zml uvné strany sa dohodli , že cenu za dodaný tovar zaplatí odberateľ dodávateľovi na 
základe faktúry vystavenej dodávateľovi na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia odberateľovi. 

v. 
Zodpovednost' za vady tovaru a záruka 

1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na predmet plnenia 24 mesiacov. Zámčná 
doba začína pl ynúť odo dúa nasledujúceho po podpísaní dodacieho listu odberateľom. 

2. Ak dodávka tovaru vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri odbere tovaru, je 
odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do troch dní od 
prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstcvnú reklamáciu, je odberateľ 
povinný si túto uplatniť okamžite, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru. 
Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy. 



3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru alebo 
mechanickým opotrebením. 

4. Dodávate!' je povinný v záručnej dobe vymeniť tovar v prípade, ak ide 
o neodstránitel'nú vadu. 

VI . 

vlastnícke právo 

'1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa okamihom úhrady 
dodávateľskej faktúry. 

2. Nebezpečenstvo škody prechádza na odberateľa okamihom prevzatia tovaru od 
dodávateľa. 

vn. 
Odstúpenie od zmluvy 

l . Odberateľ má právo od objednávky odstúpiť v prípade. že tovar nebude dodaný: 
a) riadne 
b) v lehote do 14 dní po lehote stanovenej v objednávke 

2. Odstúpiť od objednávky je možné aj dohodou zmluvných strán. 
3. Odstúpením od objednávky zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

7. predmetnej objednávky, pričom obe zmluvné strany sú povim1é vrátiť si plnenie 
poskytnuté pred odstúpením od objednávky do troch dní od doručenia písomného 
odstúpenia dodávatel'ovi. 

v. 
Sankcie v prípade omeškania úhrady 

l. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr je predávajúci oprávnen}' 
vyúčtovať mu úrok omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy. Pri omeškaní 
viac ako 30 dní po lehote splatnosti má odberateľ nárok na zmluvnú pokl..ttlt, ktorá je 
zmluvnými stranami dohodnutá na 0,5 % denne z dlžnej sumy. 

2. Pripadná reklamácia dodávky tovaru má až do jej vybavenia odkladný účinok na 
úhradu tej časti faktúry, ktorej sa reklamácia týka , bez nároku na sankčný postih voči 
kupujúcemu. 

VJ. 

Záverečné ustanovenia 

l. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť iba vzájomne odsúhlasenými 
dodatkami, a to v písomnej fom1c. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa 1iadia prislušn~'111i 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. z ktorých tri rovnopisy obdrží odberateľ 
a jeden dodávateľ. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvn}mi 
stranami. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od podpísania zmluvy. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasn)rmi, 

slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu ncuzavreli v tiesni ani 
za nápadne nev)'hodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítah , j ej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali . 

V Čadci, dňa 1.3.20 12 

Odberateľ : 

MESTO 
KRÁSNO\ D \lSlCfJI_~ 

•••••••••••••••• o • ••• • • ••• • • • • o o • o ••• o ••• 7./:~ 

Ing. Jozef Grapa 

Dodávateľ: 

;vo 
"'A 

Cl2 '11 CADCA 
. . . . . . . . . . . . . . . ... 

Ing. Daniel Cech 
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