
RÁMCOVÁ ZMLUVA Č. 2021001

O dodávke tovaru

I. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Názov; INŠSTAVMAT s.r‘o.

Sídlo; 93503 Kalinčiakovo 95. prevádzka; ul. Kpt. Nálepku 1.93401 Levice

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra. Odd. Sro, vl.č. 32002/N

Zodpovedná osoba; ing. Dušan Nernec — konatel‘

IČO: 46 739 408

iČ DPH; SK2023549990

Bankové spojenie; SLSP. a.s.

Čísloťičtu; IBAN:5K370900000000503l1248I8

Č.tel.: 0366313105

Kupujúci:

Názov: SLUŽBY KALNÁ s.r.o., r.s,p.

Sídlo; Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Zapísaná; Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vl.Č. 39923/N

Zodpovedná osoba: Mgr. Ivana Tóthová — konateľ

IČO: 50102419

iČ DPH: SK2120172802

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Levice

IBAN: SK8I 75000000004027755487

Č. tel; 0948 073 770

I. Predmet zmluvy
I. Predmetorn plnenia - zmlu‘y vodoinštalačný a kúrenársky materiál a prislušenstvo. prípadne iný

tovar špecifikovaný jednotlivými objednávkami alebo požiadavkami Kupujúceho, potvrdenými
Predávajúcini.

II. Miesto plnenia
I. Miesto plnenia zrnluvy je podra určenia Kupu júceho miesto na území Slovenskej republiky a

na základe osobitnej dohody. Cena za dodanie je stanovená v zmysle všeobecných obchodných
podmienok Predávajúceho.



Ill. Cena a platobné podniienky

1 Cena tovaru. ktorý je predmetom kúpy. je stanovená v cenovej ponuke výrobkov
predávajúceho na dané obdobie. Zmluvné strany si móžu dohodnúť zľavy z ceny a bonusy,
ktoré ponúka Predávajúci ako aj dobu splatnosti faktúr.

2. Predávajúci si “yhradzuje právo zmeny cenníka a doby jeho platnosti. V prípade poch)bnosti
platnosti platí cena uvedená v potvrdení objednávky prípadne vyslavená cenová ponuka.

3 Akékorvek dodatočné zl‘avy z ceny. úpravy ceny na základe skonta alebo poskytnutého bonusu
budú posk‘ tnuté formou finančného vyrovnania v zmysle ~25 odst.6 zákona č. 222 2004 Z.z.
zákona o dani z pridanej hodnot3.

IV.Dohodnuté podmienky

1 Predávajúci sa touto zniluvou zaväzuje Kupujúcernu 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 prevziaf a zaplatíť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu v termíne splatnosti príslušnej
faktúry. Pokiar si Kupu júci nesplní povinnosť uhradiť faktúry v dohodnutej lehote splatnosti‘ je
Predá“ajúci oprávnený zastavit‘ d‘alšie dodávky pričom ostatně 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 odstúpit‘ a požadovať vrátenie dodaného tovaru,
pretože sa jedná o podstatné porušenie obchodných podmienok podl‘a ~ 345 Obchodného
zákonníka.

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

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úpadku Kupujúceho nie je dodaný a nezaplatený tovar
resp. jeho finančná hodnoÉa súčasťou konkurznej podstaty úpadcu.

5. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že financovanie objednávok má v celom rozsahu
zabezpečené. Ďalej tiež vyhlasuje, že v rámci svojho vlastníctva disponuje dostatočným
rnajetkoni alebo mými možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov. Zmluvné strany
sa dohodli na torn, že prípadné náklady na vyrnoženie pohľadávky znáša dlžník.

V. Inédojednania

1. Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami na
dobu do 31.12.2021.

2. Obe strany sa zavázujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a
údaje, ktoré získali v súvislosti s obchodmi podľa tejto zmluvy, alebo ktoré by mohli poškodiť
‘záiomné vzt‘ahy strán či pri ohchodnej súťaži jednu zo strán.

3. Ostatně obchodně a dodacie podmienky neupravené touto zmluvou sa nadia všeobecnými
obchodnýnii podmienkami Predávajúceho. Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy z nej
vyplývajúce a v dohode neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného



zákonníka.

4 Zrnluvné strany tejto zmluv) sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
‚zťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov
o platnost‘. výklad a zanik tejto zmluvy, predložia na miestny príslušný všeobecný súd
Slovenskej republiky.

5 Zmluva sa v) hotovuje v dvoch exernplároch, Po jednom pre každého účastníka.

6. Zmluvné stran) prehlasujú, že si zmluvu prečítali, Jej obsahu vrátane pľípadných odkazov na
právne normy porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Učastníci zmluvy, vrátane dolu
podpísanélio štatutárneho zá~tupcu Kupujúceho potvrdzujú. že zmluva bola dojednaná
indi‘ iduálne a žeje výsledkorn vzájomněho rokovania.

7 Táto zmluva bola uza‘ retá slohodne, vážne, žiaden z účastníkov ju neuzavrel v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok a žiaden z účastníkov nekonal ‚ omyle.

V Kamej nad Hronorn, dňa: CY. ‚t‘ZZý

pl.edáÁjúci. Ku2ujúci:

~

i Mgr.


