Rámcová kúpna zmluva č. 201246
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
medzi:
1. Kupujúci: Základna škola
s materskou školou
Pod lesíkom 19
082 22 Šarišské Michaľany

zastúpený: ...........................................
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
36158101
DIČ:
2021364950
IČ DPH:
Predávajúci: MASTAF, s. r. o.
Priemyselná štvrť 10
083 01 Sabinov
zastúpený: Kalaba Jozef
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

VÚB, a.s.
1981119758/0200
365 040 68
2021982435
SK 2021982435

s nasledovným obsahom
čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka stavebného materiálu a výrobkov podľa platného cenníka predávajúceho a platných
dodacích podmienok.
Predmet zmluvy sa špecifikuje dodacími listami, vystavenými na základe objednávky kupujúceho, ktorá musí
obsahovať aj miesto vykládky.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu v dobe splatnosti 14 dní podľa článku 2
tejto zmluvy.
Termín dodávok je obdobie od dátumu uzavretia tejto zmluvy až po jej ukončenie.
Tovar objednaný na zákazku, ktorý nie je v bežnej ponuke firmy MASTAF, s.r.o. po neprevzatí zákazníkom do
14 dní, bude napriek tomu vyfakturovaný danému zákazníkovi /objednavateľovi/. Špecifický tovar objednaný
pre zákazníka nie je možné vrátiť späť.
čl. 2
Kúpna cena
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. Základom pre stanovenie zmluvnej ceny je jednotková cena uvedená
v platnom cenníku výrobkov predávajúceho a množstvá dodaného tovaru uvedeného v dodacom liste. K cenám
bude účtovaná DPH v zákonnej výške.
Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny uvedenej v cenníku podľa ústnej dohody. Pri vyššom odbere tovaru
je možné dojednať individuálnu zľavu.
K cene tovaru sa pripočítajú nutné príplatky podľa platných dodacích podmienok.
Predávajúci je oprávnený vydať kedykoľvek po dobu platnosti tejto zmluvy nový cenník, ktorý nahradzuje cenník
do tej doby platný a meniť ceny i bez predchádzajúceho upozornenia.
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čl. 3
Miesto plnenia
Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predavajúceho.

čl. 4
Platobné podmienky
Odber tovaru je možný platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo platbou prevodným príkazom na základe
faktúry.
Ak kupujúci nemá v čase vystavenia objednávky splnený peňažný záväzok voči predávajúcemu za predchádzajpúce
dodávky v dohodnutej lehote splatnosti 14 dní, predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky kupujúcemu.
Nespotrebovaný tovar môže kupujúci vrátiť nepoškodený, v pôvodnom balení v lehote 7 dní od jeho zakúpenia na
základe reklamačného poriadku.
Vratné palety odoberá predavajúci iba v lehote 60 dní od ich prevzatia kupujúcim. Po tomto termíne kupujúci nie je
povinný prevziať palety od kupujúceho.
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čl. 5
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo úplným zaplatením kúpnej ceny.

1.

čl. 6
Nebezpečie škody na tovare
Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mu bude tovar odovzdaný.
čl. 7
Zmluvné pokuty

1.
2.

Pri nedodržaní doby splatnosti daňového dokladu za dodaný tovar, predávajúci má právo dofaktúrovať kupujúcemu
výšku zliav z neuhradenej faktúry v termíne splatnosti.
Pri nedodržaní doby splatnosti faktúry za dodaný tovar, predávajúci má právo uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
čl. 8

1.

2.

1.
2.
3.

Osobitné ustanovenia
Účastníci sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú z tohto právneho vzťahu sa budú riešiť
prostredníctvom Advokátskej kancelárie - JUDr. Oktávia Ťukotová, Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov. Trovy
vzniknuté v súvislosti s prípadným právnym sporom bude hradiť kupujúci.
Ak v prípade sporu si kupujúci neprevezme písomnosti zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty, tieto sa aj tak
považujú za doručené.
čl. 9
Záverečné ustanovenia
Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zároveň ruší účinnosť predchádzajúcej
zmluvy a všetkých jej dodatkov.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Sabinove, dňa 1.12.2012

V ................................., dňa ........................

.....................................................................
Predávajúci

.....................................................................
Kupujúci
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