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RAMCOVA KUPNA ZMLUVA
v

C.2/2014

Uzatvorená podľa §409 a nasl. Ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších uredpisov

čl.I

Zmluvné strany

Kupujúci:
Názov: Obec Poproč

x.

Sídlo: 044 24 Poproc, Skolská 2
Zastúpený: Stefan Jaklovský, Ing., starosta o jce Obecný árad POPROČBankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

C. účtu: 0404770001/5600 Dfttum
v

ICO: 00324639 ^^7- ?°^yv

DIC: 2020746189
PodBCIa člalo: čfalo aplsu:

J- W/r^_^ ^

Predávajúci: VybBVuJ.: 'f^, y^j )\/k^PrHohy/Haly:

Názov: Miroslav Sokol - OPTIMAX
Sídlo: Tokajícka 4,040 22 Košice
Prevádzka: Jakobyho 1,040 01 Košice
Zastúpený: Miroslav Sokol

Bankové spojenie: SLSP, a. s.
fflAN: SK8109000000000082189846
IČO: 14394979
DIČ: 1024587861

V

CLU

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu servisné práce na
udržiavanie kancelárskej techniky a výpočtovej techniky

kancelárskej techniky (napr. tlačiame, kopírovacie stroje, rezačky, skartovacie stroje....),.

náhradné diely,

v prevádzkyschopnom stave a to v rozsahu defínovanom jednotlivými písomnými, telefonickými,
faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho.

2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu
riadne a včas kúpnu cenu.

3. Každá dodávka servisných prác sa považuje za samostatné plnenie podľa tejto rámcovej
zmluvy.

Ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa budú vzťahovať na každé dodanie servisných
prác, ktoré sa uskutočnia počas trvania tejto zmluvy.



V

ci.m
Termín dodania

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať servisné práce kupujúcemu podľa dodacej lehoty.

2. Objednávkaje okamihom dorucenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, e-mailom, faxom,
písomne) pre obe zmluvné strany záväzná.

v

CLIV

Fakturacné a platobné podmienky

L Nárokpredávajúceho na zaplatenie sumy servisných prác vzniká dodaním tejto služby. Ak cena
služby nie je zaplatená pri jeho dodaní, predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru, ktorej
splatnosťjednostranne urcÍ predávajúci tým, že termín splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre. Ak na
faktúre nieje uvedený dátum platnosti, platí, že kupujúcije povínný zaplatiť kúpnu ceny najneskôr do
30 dní odo dňa dodania tovaru.

2. Nedostaťky faktúry ako daňového dokladu anÍ vrátenie faktúiy späť predávajúcemu nemá vplyv na
povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúiy zrejmá špecifíkácia servisných'prác,
jeho cena a identifíkácia kupujúceho.

3. Akákoľvek reklamácia a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej služby hneď pri jej
dodaní, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu službyje povinný zaplatiť cenu celej
služby.

4. V prípade pochybností o výške dohodnuteJ kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke
alebo vo faktúre uvedená cenaje cenou bez DPH v   , ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle
platnej legislatívy.

y

a. vi

Doba platnosti rámcovej kúpnej zmluvy

1. Rámcová kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitó 1 rok ato súčinnosťou odo dňa
nasledujúceho po dnijej povinného zverejnenia na obecnom portály.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová zmluva zaniká :

a.) písomnou dohodou zmluvných strán, vktorej bude urcený konkrétiy termín skončenia platností
tejto zmluvy,
b.) písomnou výpoveďou a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota
je 6 mesiacov azacína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doruceni vypovede druhej
zmluvnej strane.
c.) jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná
strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť.

v

CLVH
Všeobecné ustanovenia

1. Vprípade, že kupujúci je oviac ako 14 dní vomeškaní so sphiením povinnosti riadne avčas
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, je predávajúci oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj



prípadnej zmluvy, na základe ktorej dodal tovar, priČom pre tento prípad odstúpenia nie je vyžadovaná
písomná forma, stačí ústne vyhlásenie predávajúceho. Okamihom odstúpenia je predávajúci
oprávnený prevziať späť ním dodaný tovar do svojej dispozícia a a voľne s ním nakladať, a to bez
ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, ibaže by predávajúci alebo osoba disponujúca stovarom
predávajúcemu hodnovemým listinným dôkazom preukázala, že kupujúci nie Je vtom čase
vlastníkom tovaru.

v

Cl. Vffl.
Záverečné ustanovenia

1. Akje obsahom tejto zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov, kupujúci (v prípade právnickej osoby aj íyzická osoba, ktorá je štatutámym
orgánom kupujúceho) ako aj ďalšie osoby podpísané na tejto zmluve udehijú predávajúcemu súhlas
s ich spracovaním v informačnom systéme predávajúceho ako aj pre účely výkonu práv apovinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. Zmeny, dopkky a ukonČenie zmluvy, ak zmluva na inom mieste výslovne neurčuje inak, je možné
realizovať iba formou číslovaného písomného dodatku , podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňomjej podpisu zmluvnými stranami. Na základe dohody
strán sa všetky vzťahy medzi nimi, ktoré vmiknú na základe tejto zmluvy alebo počas jej trvania,
spravujú Obchodným zákonníkom a to aj v prípade, že kupujúci nieje podnikateľom.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.
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