RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. PP 2020_1

uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Predávajúci:
Sídlo:
Konajúci:

ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Zoltán Frӧhlich, konateľ
Mgr. Jan Beladič, konateľ
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:
SK27 1111 0000 0013 0414 6003
IČO:
31 596 061
DIČ/IČ DPH:
SK2020454315
Zapísaný:
OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 10987/B
e-mail pre doručovanie: elit@elit.sk
(ďalej len predávajúci“)
Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Zapísaný:
e-mail pre doručovanie:
(ďalej len „kupujúci“)
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Technické služby mesta Svit
Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit, Slovenská republika
Ing. Pavol Sedlák
VÚB banka, a.s.
SK95 0200 0000 0013 8655 7753
00 186 864
SK2021212545
OÚ Poprad, Číslo živnostenského registra: 706-16507
dean.burda@svit.sk

Čl. I. Predmet Zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar – náhradné diely do osobných, nákladných automobilov, motocyklov, návesov a iný s tým súvisiaci tovar, a to
v množstve a sortimente definovanom jednotlivými písomnými, internetovými, telefonickými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho alebo ním poverených osôb.
Internetovými objednávkami sa rozumejú objednávky realizované prostredníctvom www stránky predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného
predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so Zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu.
Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (písomne, elektronicky, telefonicky) pre obe zmluvné strany záväzná, s výnimkou prípadu, že
predávajúci využije svoje právo podľa článku I bod 3 tejto Zmluvy.
Predávajúci má právo neakceptovať akúkoľvek objednávku kupujúceho najmä (i) ak má kupujúci akýkoľvek finančný záväzok po lehote splatnosti voči predávajúcemu
a/alebo (ii) kupujúci je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy a/alebo (iii) kupujúci prekročil predávajúcim jednostranne určený kreditný limit,
ktorý predstavuje celkovú hodnotu kupujúcim prevzatého alebo objednaného tovaru s DPH, ktorý ešte nebol uhradený a/alebo (iv) miesto dodania sa nachádza mimo
územia Slovenskej republiky a/alebo (v) z iných opodstatnených dôvodov. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu
inak nedodaním tovaru mohla vzniknúť.
Čl. II. Podmienky dodania a prevzatia tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako ho pre kupujúceho obstará. Pokiaľ sa tovar v čase doručenia
objednávky nachádza na centrálnom sklade predávajúceho alebo na niektorej z prevádzok predávajúceho, predávajúci tovar dodá obvykle najneskôr do 48 hodín
(počítaných z pracovných dní) od prijatia objednávky. Ak je tovar objednávaný elektronickou formou, predávajúci prijatie objednávky nepotvrdzuje, a preto sa strany
výslovne dohodli, že ak objednaný tovar nebude kupujúcemu dodaný ani do 48 hodín (počítaných z pracovných dní) od jeho objednania, kupujúci preverí u predávajúceho
prijatie objednávky a dostupnosť tovaru. Ak sa strany e-mailom nedohodnú v takom prípade inak, objednávka zadaná kupujúcim naďalej trvá a dodaciu lehotu tovaru určí
jednostranne predávajúci podľa dostupnosti tovaru.
Ak (i) kupujúci zruší objednávku pred dodaním objednaného tovaru alebo (ii) kupujúci objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, alebo (iii) predávajúci odstúpi
od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia povinnosti zo strany kupujúceho pred dodaním tovaru, platí nasledovné: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 30 % ceny objednaného a nedodaného tovaru počítanej bez DPH.
Čl. III. Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena tovaru sa dojednáva pri každej objednávke samostatne, pokiaľ kupujúci nie je registrovaný v informačnom systéme predávajúceho. Pokiaľ je kupujúci
registrovaný v informačnom systéme predávajúceho, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa určí podľa maloobchodného cenníka predávajúceho so
zohľadnením aktuálnych zliav, ktoré predávajúci poskytol kupujúcemu v čase vytvorenia objednávky s tým, že prehľad jednotlivých kúpnych cien so zľavami je kupujúcemu
k dispozícii po prihlásení sa do tohto informačného systému predávajúceho. Vytvorenie objednávky kupujúcim znamená akceptáciu kúpnej ceny, ktorá je uvedená
v informačnom systéme predávajúceho pri jednotlivých položkách objednaného tovaru. Ak neexistuje písomný alebo elektronický doklad o tom, v akej výške si strany
dohodli pri konkrétnej objednávke kúpnu cenu, platí stranami dohodnutá fikcia, že kúpna cena objednaného tovaru sa rovná cene, ktorá je pri tomto druhu tovaru uvedená
v maloobchodnom cenníku predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Pokiaľ medzi stranami existuje iná zmluva, ktorej obsah má
vplyv na cenu tovaru, použijú sa na výpočet ceny, uvedený v tomto bode aj ustanovenia takejto zmluvy, ale iba v prípade, že kupujúci nie je v omeškaní s plnením
žiadneho záväzku voči predávajúcemu (aj iného ako vyplýva z tejto Zmluvy).
Pokiaľ medzi stranami existuje alebo v budúcnosti vznikne akákoľvek iná dohoda, napríklad dohoda, na základe ktorej poskytuje predávajúci kupujúcemu rabat,
množstevnú zľavu, dlhšiu splatnosť alebo iné výhody (ďalej aj ako „Dodatočná dohoda“), strany sa dohodli, že akékoľvek výhody kupujúceho z akejkoľvek takejto dohody
zanikajú prvým dňom omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, bez ohľadu na právny titul vzniku záväzku, ak
predávajúci jednostranne neurčí inak. Prvým dňom omeškania zanikajú aj spätne všetky výhody kupujúceho, na ktoré mu už vznikol nárok a ktoré ešte neboli kupujúcemu
poskytnuté. Už poskytnuté výhody nie sú omeškaním kupujúceho dotknuté, kupujúci nie je povinný tieto vracať. V prípade, že kupujúci svoj záväzok splní dodatočne, jeho
minulé a budúce výhody, plynúce z dohôd s predávajúcim sa obnovia iba v prípade, že sa tak zmluvné strany písomne dohodnú.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti, resp. do dátumu splatnosti stanoveného predávajúcim vo faktúre. Ak cena tovaru nie je zaplatená pri jeho
dodaní, predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru, ktorej splatnosť jednostranne určí predávajúci tým, že termín splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre.
V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku alebo jeho časti o viac ako 60 dní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,15 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia, a to aj spätne od prvého dňa omeškania so splnením peňažného záväzku alebo jeho
časti.
Čl. IV. Záverečné ustanovenia
Zmluva je uzatvorená odo dňa podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplniť formou číslovaného písomného
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Dňom zániku tejto Zmluvy automaticky zanikajú aj všetky Dodatočné dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
Termínom „e-shop“ sa rozumie aplikácia predávajúceho, prevádzkovaná zvyčajne na www stránke predávajúceho, prostredníctvom ktorej je cez internet možné
u predávajúceho objednať tovar.
Všetky osoby podpísané na tejto Zmluve vrátane jej príloh sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej ako „zákon“) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, objednávkou a/alebo všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej aj ako „VOP“), vrátane sporov o platnosť,
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trvanie a výklad Zmluvy, objednávky, a/alebo VOP a nárokov na náhradu škody a bezdôvodného obohatenia ako aj sporov, ktoré vznikli v minulosti alebo vzniknú v
budúcnosti na základe právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sú rovnaké alebo obdobné ako vzťahy zo Zmluvy, objednávky, a/alebo VOP alebo ktoré súvisia
so Zmluvou, objednávkou, a/alebo VOP alebo na ne nadväzujú a/alebo tieto vzťahy zo Zmluvy, objednávky, a/alebo VOP zabezpečujú, budú rozhodnuté v rozhodcovskom
konaní. Podpisujúci sa dohodli, že rozhodcovským súdom sa v zmysle § 7 zákona rozumie jediný rozhodca (ďalej len „Rozhodca“), ktorý bude ustanovený v zmysle § 6
ods. 3 zákona vybranou osobou, ktorou je Komora rozhodcov z.z.p.o., IČO: 45 747 512, so sídlom: J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Vybraná
osoba“) v lehote 7 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania zo zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (ďalej aj „zoznam advokátov“).
O odvolaní Rozhodcu z dôvodov podľa § 10 ods. 3 zákona a o ustanovení náhradného rozhodcu v zmysle § 11 zákona rozhoduje Vybraná osoba. Miestom
rozhodcovského konania bude sídlo Rozhodcu zapísané v zozname advokátov (ďalej len „sídlo Rozhodcu“) v deň podania žaloby. Rozhodcovské konanie začína
doručením žaloby Vybranej osobe na aktuálnu adresu jej sídla. Ďalšie písomnosti v priebehu rozhodcovského konania adresované Rozhodcovi budú doručované na
adresu sídla Rozhodcu. O trovách rozhodcovského konania, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, rozhodne Rozhodca, ktorý bude primerane postupovať v súlade s
príslušnými právnymi predpismi. Poplatky za rozhodcovské konanie sa uhrádzajú na základe písomnej výzvy Rozhodcu, poplatok za žalobu je 3% zo žalovanej sumy,
najmenej však 166 €, v sporoch v ktorých nemožno určiť hodnotu sporu, predstavuje poplatok za žalobu sumu 1.000€. Poplatok za námietku zaujatosti Rozhodcu
a poplatok za námietku nedostatku právomoci Rozhodcu predstavuje sumu 500€. V prípade neuhradenia poplatku za námietku zaujatosti alebo za námietku nedostatku
právomoci v lehote stanovenej Rozhodcom, bude námietka Rozhodcom odmietnutá v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí. Podpisujúci sa ďalej dohodli, že
konanie bude písomné, Rozhodca bude konať podľa slovenského právneho poriadku, v slovenskom jazyku a ak to zákon nevylučuje, tak aj podľa zásad spravodlivosti,
pričom v konaní je možné vydať aj predbežné opatrenie podľa § 22a zákona. Podpisujúci sa zároveň dohodli, že strana podávajúca žalobu je oprávnená túto podať aj na
všeobecný súd v Slovenskej republike; v prípade začatia súdneho konania sa ustanovenia o riešení sporu pred jediným rozhodcom na toto konanie nepoužijú.
Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého podpisujúceho. Každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluva bola spísaná v slovenskom
jazyku, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
Súčasťou Zmluvy sú nasledovné dokumenty: 1) Výpis z obchodného registra kupujúceho ku dňu podpisu Zmluvy (resp. živnostenského registra alebo iného registra,
v ktorom je kupujúci zapísaný), 2) Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho
Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho tvoria v zmysle § 273 Obchodného zákonníka časť obsahu Zmluvy a sú predávajúcim k Zmluve priložené ako súčasť
Zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom VOP a nemá k nim žiadne výhrady. Nepodpísanie VOP zo strany kupujúceho nemá vplyv na platnosť a účinnosť
VOP.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli, všetky jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Podpis
Obchodné meno
Konajúci, funkcia

:
:
:

Miesto, dátum

:

_________________________________
ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Zoltán Frӧhlich, konateľ
Mgr. Jan Beladič, konateľ
v Bratislave, dňa _________

Podpis
Obchodné meno
Konajúci, funkcia

:
:
:

_______________________
Technické služby mesta Svit
Ing. Pavol Sedlák

Miesto, dátum

:

vo Svite, dňa _________

Prílohy:
1.
2.

Výpis z obchodného registra kupujúceho ku dňu podpisu Zmluvy (resp. živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je kupujúci zapísaný)
Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho

Totožnosť podpisujúcej osoby preveril a pravosť podpisu potvrdzuje:
Dátum
Meno a priezvisko.
Podpis

Príloha č. 3 k Rámcovej kúpnej zmluve

