RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TOVAROV
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona čo 513/1991 Zb., Obchodné/IO zákonníka
v zneníjeho neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany
Kupujúci:

BodvaTeI s.r.o.

so sídlom:

Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Gabrielou Tamásovou,

IČO:

36210269

DIČ:

2021601670

IČ DPH:

SK2021601670

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., č. ú.: 1571583654/0200

Tel./fax:

055-48989211 055-4602709

e-mail:

info@penzionbodva.sk

(ďalej

konateľkou spoločnosti

v texte len ako "kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare)

Predávajúci:

K 3, s.r.o.

so sídlom:

Hviezdoslavova 38, 045 Ol Moldava nad Bodvou

zastúpený:

Petrom Komjátim,

IČO:

36179655

DIČ:

2020041705

IČ DPH:

SK2020041705

Bankové spojenie:

OTP banka Slovensko, a.s.

číslo ÚČlu:

9124974/5200

mobil:

0905966980

e-mail:

k3sro@centrum.sk

(ďalej

konateľom spoločnosti

v texte len ako "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto rámcovú zmluvu o poskytovaní tovarov:
v texte tiež ako "túto zmluvu" v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej

Článok I
Predmet zmluvy

1.1

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto rámcovej zmluvy je úprava zmluvného
vzťahu, ktorý medzi nimi v budúcnosti bude vznikať pri predaj i a kúpe tovarov.

1.2

Predávajúci sa zaväzuje v súlade s touto rámcovou zmluvou dodávať kupujúcemu tovar a
kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Článok 2

Doba platnosti zmluvy
určitú,

a to na dobu 3 rokov, s

platnosťou

a

účinnosťou

2.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu
odo dňa podpísania tejto zmluvy.

2.2

Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť iba v prípade hrubého porušenia zo strany
predávajúceho, a to nedodania tovaru v lehote alebo dodania pokazeného tovaru.
Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť písomné a doručené predávajúcemu.
Článok 3

Vznik objednávky

3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude dodávaný na základe predložených objednávok.

3.2

Základnými náležitosťami objednávky zo strany kupujúceho sú:
• obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, bankové spojenie
• uvedenie údaju o registrácii, resp. o zápise v obchodnom registri
• meno objednávatel'a, telefón, fax, príp. e-mail
• druh a množstvo tovaru
• termín a miesto dodania (ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté)
• objednávka môže byť zaslaná faxom prípadne e-mailom

3.3

Predávajúci písomne alebo iným nespochybňujúcim spôsobom potvrdí objednávku
kupujúcemu a oznámi mu túto skutočnosť resp. navrhne nový termín a množstvo.
Pri zmene je potrebné potvrdzujúce vyjadrenie kupujúceho, ináč sa má za to, že s návrhom
predávajúceho nesúhlasÍ.
Článok 4
Termín plnenia

4.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v súlade s objednávkou kupujúceho
v lehote do I dňa od potvrdenia záväznej objednávky.
Článok 5
Miesto plnenia

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na dohodnuté miesto plnenia, a to na adresu
Školská 5, Moldava nad Bodvou.
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5.2

Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní tovaru
a množstvo dodaného tovaru.

5.3

Kupujúci sa zaväzuje
na dodacom liste.

potvrdiť

dodať

s tovarom dodací list obsahujúci druh,

dodaníe a prevzatie tovaru podpisom a

pečiatkou

Článok 6
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

6. J

Cena predmetu plnenia je dohodnutá v závislosti od druhu dodávaného tovaru. Celková
cena za jednotlivý druh tovaru bude dohodnutá pri každej objednávke osobitne, a to takým
spôsobom, že predávajúci zašle kupujúcemu e-mail, v ktorom uvedie aktuálnu cenu
tovarov, o ktorý kupujúci prostrednictvom svojej objednávky prejavil záujem. V prípade,
ak na tento e-mail do IO hodin predávajúci nedostane zápornú odpoveď (t. j. že si daný
tovar za takýchto cenových podmienok neobjednáva), tak plati, že kupujúci s cenami
uvedenými predávajúcim súhlasí. Za tak)'chto cenových podmienok bude následne tento
tovar aj dodaný. Namiesto e-mailovej komunikácie môžu zmluvné strany zvoliť ako
alternatívu aj telefonický kontakt.

6.2

Po dodaní predmetu plnenia je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúruktorý sa kupujúci zaväzuje zaplatiť v lehote 14 dni odo dňa vystavenia
a doručenia dokladu, na účet predávajúceho uvedený v záhlavi tejto zmluvy.
daňový doklad,

6.3

Záväzok kupujúceho je uhradený dňom pripísania

peňažnej

sumy na

účet

predávajúceho.

Článok 7

Reklamácia a

zodpovednosť

za vady

7.1

Akúkoľvek

7.2

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť kvalitatívnu reklamáciu najneskôr do 2 dní a kvantitatívnu
reklamáciu do I dňa odo dňa jej obdŕžania.

7.3

Reklamácia musí byť obdržaná písomne. Počas doby reklamácie neplynie lehota, týkajúca
sa uhradenia kúpnej ceny. Kúpna cena bude uhradená až po dodani tovaru.

7.4

Náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou (vrátane dopravného) znáša predávajúci.

kvantitatívnu (množstevnú) reklamáciu je kupujúci
povinný
bezodkladne pri dodani a kvalitatívnu (akostnú) reklamáciu do 2 dní po jej zistení.

uplatniť

Článok 8
Záverečné

8.1

ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť po podpise zmluvy zmluvnými stranami a v zákonnej lehote po zverejneni
zmluvy na určenom webovom sidle kupujúceho. Na určenom webovom sídle ponechá
kupujúci zmluvu minimálne do termínu obojstranného splnenia záväzkov zmluvných strán.
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Vzťahy

8.2

neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi SR v platnom a účinnom znení.

8.3

Všetky zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných a
očíslovaných dodatkov k nej, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

8.4

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si'oznámiť všetky skutočnosti dôležité pre riadne
plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zml uvy bez zbytočného odkladu.

8.5

Neoddeliteľnou súčasťou

8.6

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.

8.7

Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú k podpisu tejto zmluvy
oprávnené, že sa s jej obsahom oboznámíli, že zneniu porozumeli, že bola uzatvorená
po vzájomnej dohode, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu
ju zmluvné strany podpisujú.
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kupujúci
BodvaTei s.r.o.
Gabriela Tanlásová, konateľka spoločnosti
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K3, s.r.o\
Peter Komjáti, konatel spoločnosti
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