
RÁMCOVÁ ZMLUVA

o dodávke tovaru

I. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Názov: KVIP s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava — mestská časť Nové Mesto

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. Č. 91977/B

Zodpovedná osoba: Martin Zavacký - konatel‘

iČo; 36315991

IČ DPH: SK2020 189567

Bankové spojenie: UniCrediti Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Bratislava, SR

Číslo účtu; SK39 1111 0000 0011 6971 6009

Č.tel.: 0911 022332

Kupujúci:

Názov; SLUŽBY KALNÁ s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Červenej am~ády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vl.č. 39923iN

Zodpovedná osoba; Mgr. Ivana Tóthová — konateľ

iČo: 50102419

IČ DPH; SK2 120172802

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Levice

IBAN: SK8I 7500 0000 0040 2775 5487

Č. tel; 0948 073 770

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia - zmluvy je dodávka sanity na realizáciu zákazky „Prestavba internátu SOŠ

na Zariadenie pre seniorov“.

II. Cena a platobné podmienky
1. Cena tovaru, ktorý je predmetom kúpy, je stanovená v predloženej ponuke, ktorá tvorí prílohu

tejto Zmluvy.

2. Ztnluvné strany sa dohodli na cene diela:



Cena dodávky bez DPH: 12817,02 Eur

DPH 20°c: 2 563,40 Eur

Cena s DPH: 15380,42 Eur

(slovom: pätnásťtisíctristoosemdesiat Eur 42 100 s DPH)

III. Dohodnuté podmienky

1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje Kupujúcemu dodať objednaný tovar zo svojej ponuky a
poskytovať služby podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje na základe svojej písomnej objednávky tovar od
predávajúceho prevziať a zaplatif mu zaň dohodnutú kúpnu cenu v termíne splatnosti príslušnej
faktúry. PokiaF si Kupujúci nesplní povinnosf uhradiť f‘aktúry v dohodnutej lehote splatnosti, je
Predávajúci oprávnený zastavit‘ d‘alšie dodávky pričom ostatné dojednania zostávajú v platnosti‘
Zároveň sa tým Predávajúci nedostáva do omeškania s dodávkou tovaru až do doby úhrady faktúr Po
lehote splatnosti.

2 Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti viac ako 30 dní, je
Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie dodaného tovaru,
pretože sa jedná o podstatné porušenie obchodných podmienok podľa * 345 Obchodného
zákonníka.

3 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej
ceny a Kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu,
scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru. Kupujúci akceptuje tento spósob nadobudnutia
vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych důsledkov
týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva‘

4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že financovanie objednávok má v celom rozsahu
zabezpečené. Dalej tiež vyhlasuje, že v rámci svojho vlastníctva disponuje dostatočným
majetkom alebo mými možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov. Zmluvné strany
sa dohodli na tom že prípadné náklady na vymoženie pohľadávky znáša dlžník.

IV. mé dojednania

1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2 Ostatné obchodné a dodacie podmienky neupravené touto zmluvou sa nadia všeobecnými
obchodnými podmienkami Predávajúceho. Vzťahy medzi úěastníkmi tejto zmluvy z nej
vyplývajúce a v dohode neupravené sa nadia pníslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov
o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na miestny príslušný všeobecný súd Slovenskej
republiky.

4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, Po jednom pne každého účastníka.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na
právne normy porozumeli a na znak súhlasuju podpisujú. Učastníci zmluvy, vrátane dolu



podpísaného štatutámeho zástupeu Kupujúceho potvrdzujú, že zmluva bola dojednaná
individuálne a že je výsledkom vzájomného rokovania.

7. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, žiaden z účastníkov ju neuzavrel v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok a žiaden z úČastníkov nekonal v omyle.

V Kamej nad Hronom, dňa 1.6.2021

Predávajúci: Kupujúci: ĺ
Martin Zavacký - konatel‘ Mgr. Ivana Tóthová - konateľ
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