
Rámcová kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka

(zákon č. 513/1991 Zz. v platnom znení)

medzi:

Predávajúcim: TOPNAD TRADE s.r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
Zastúpená: Ing. Pavlom Jančovičom, konateľom
IČO: 46 563 474
DIČ: 2023452816 
IČ DPH: SK2023452816 
Tel.: 0918 880 037 
e-mail: objednavky@tbp.sk
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 34376/N

(ďalej len „predávajúci”)

a

Kupujúcim: SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
Sídlo: Ul. Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky
Zastúpená: Ing. Denisou Brašeňovou, riaditeľkou
IČO: 42 347 670
DIČ: 2023832162
Tel.: 0905 700 012
e-mail: denisa.brasenova@vrutky.sk
Právna forma: Rozpočtová organizácia
(ďalej len „kupujúci”)

Článok I.
Východiskové podklady

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na nákup kancelárskych potrieb medzi predávajúcim 
a kupujúcim je ponuka úspešného uchádzača zo dňa 02.05.2018, predložená v rámci výzvy 
na predkladanie ponúk na nákup kancelárskych potrieb pre SENIOR – ZPS a DSS Vrútky, 
vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Účel a predmet rámcovej kúpnej zmluvy

1. Účelom tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva”) je upraviť základné pravidlá 
platné pre dodávky tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané medzi predávajúcim a 
kupujúcim odlišne od Obchodných podmienok spoločnosti TOPNAD TRADE s.r.o.

2. Predmetom tejto zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb, 
najmä dopravy.

3. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje počas doby platnosti tejto zmluvy dodať 
kupujúcemu kancelárske potreby v množstvách upresňovaných v objednávkach kupujúceho 
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a to spôsobom dodania na určené miesto, s osobným prevzatím zodpovednou osobou vo 
veciach predmetu zmluvy.

4. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy od predávajúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Článok III.
Kúpna cena

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v € ako cena konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady 
spojené so zaobstaraním predmetu zmluvy, vrátane obalu, balenia, dopravy tovaru do miesta
plnenia. Maximálnu cenu tovaru podľa jednotlivých druhov za 1 ks, resp. balenia 
predávajúci garantuje počas celej doby platnosti zmluvy takú, aká bola v čase doby 
uzavretia zmluvy a na základe vysúťažených podkladov.

Článok IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar počas platnosti kúpnej zmluvy podľa 
požiadaviek kupujúceho v určitých druhoch, v množstvách, termínoch a miestach plnenia  
špecifikovaných v záväzných písomných alebo telefonických objednávkach.

2. Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu alebo faktúry. 
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v pracovných dňoch v lehote 3 dni od doručenia 
objednávky v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.

Článok V.
Doba trvania zmluvy a čas plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, alebo do vyčerpania limitu určeného pre túto zákazku a to 3 000,- € s DPH, podľa 
toho čo nastane skôr.

2. Jednotlivé dodávky tovaru podľa tejto zmluvy budú poskytované na základe písomnej alebo 
telefonickej objednávky kupujúceho.

Článok VI.
Miesto plnenia

1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho uvedené v tejto zmluve.
2. Tovar bude dodaný jeho prevzatím v sídle kupujúceho.

Článok VII.
Platobné podmienky

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním predmetu zmluvy a jeho 
prevzatím zo strany kupujúceho, čo tento potvrdí na dodacom liste, prípadne faktúre. 

2. Cenu za predmet zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti daňového dokladu a je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.

3. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na prepracovanie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá 
by nemala náležitosti daňového dokladu.

4. Faktúry budú vystavované a zasielané kupujúcemu na adresu uvedenú v tejto zmluve.
5. Všetky peňažné plnenia podľa tejto zmluvy a jej príloh sú určené s DPH, resp. akoukoľvek 

inou daňou alebo platbou v zmysle všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí orgánov a 
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osôb na to príslušných.

Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo zaplatením faktúry za jednotlivé dodávky.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady tovaru

1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré pojednávajú o 
nárokoch zo zodpovednosti za vady.

Článok X.
Záručné podmienky

1. Predávajúci dáva záruku na tovar, ktorý bude dodaný 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
2. V záručnej dobe má kupujúci právo žiadať za vadný tovar náhradný, bezvadný tovar, alebo 

požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Článok XI.
Obaly a balenie

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy a manipulácie.

2. Použité obaly sú určené na jednorázové použitie.
3. Kupujúci je povinný na zjavné porušenie obalov upozorniť predávajúceho na mieste a spísať

o tom zápisnicu.

Článok XII.
Kontaktné osoby

1. Za predávajúceho: Ing. Katarína Milatová, tel. č. 0918 880 037
2. Za kupujúceho: Andrej Ďuríček, tel. č. 043/413 10 60, 0905 700 012

  Miroslava Šereššová, tel. č. 043/413 10 60, 0905 700 012

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva zaniká výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. V prípade výpovede je 

výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede.

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú prednostne riešiť rokovaním s 
pokusom o nápravu.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
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zmluvná strana dostane 1 rovnopis.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 

zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito, neuzatvárajú ju v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy považujú za dôverný do uzatvorenia zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. Po uzatvorení zmluvy, zmluva podlieha povinnosti zverejnenia 
zo strany kupujúceho.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka kancelárskych potrieb pre SENIOR – ZPS a DSS Vrútky

Vo Vrútkach, dňa 24.05.2018 V Topoľčanoch, dňa 21.05.2018

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

…....................................................... ….......................................................
Ing. Denisa Brašeňová, riaditeľka Ing. Pavol Jančovič, konateľ
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