Rámcová kupna zmluva
I.

Zmluvné strany

1. Predávajúci
MPLTRADINGspol.sr.o.
Galvániho 8, Bratislava 82104

Obchodné meno;
Sídlo:

ICo:

31388639
2020321127
SK202032H27

DIČ:
IcDPH:

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.c: 8358/B

Zápis:

Štatutár:

Ing. Miroslav Piskla

2. Kupujúci
Obchodné meno:
Sídlo:

Služby obce Poproč, s.r.o. , r. &r p>

IČO:

53304870

Olšavská 24,044 24 Poproí

V

DIC:
IČDPH:

2121340419
SK

Zápis;

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro., vL č.: 49980/V
.ť

Ing. Iveta Komorová Hiľovská ,

Štatutár:

II.
Všeobecné ustanovenie

Zmluvné strany na základe tejto Rámcovej kúpnej zmluvy Cďalej len "RKZ") a VŠeobecných obchodných podmíenok (ďalej len "VOP"] spoloínosti
MPL TRADING spol. s r.o. upravujú väeobecné podmienly vo vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim pri realizácii dodávok tovaru a služieb.
III.

Zľavy a rabatové podmienly

Ceny sú zmluvné a sú pre ten-kŕorý obchod dojednávané osobitne s kupujúcim, prieom vychádzajú z aktuálneho cenníka výrobcu-dodávateľa. V
prípade, že dôjde k zmene cien od výrobcu-dodávateľa pre spoločnosť MPL TRADING spol. s r.o" sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho
o zmene cien pred uskutočnením ďalších dodávok tovaru.

IV.

Splatnosť a Kreditný limit

Kupujúci má u predávajúceho otvorený kreditný limit, ktorý je stanavený dohodou zmluvnych strán vo výške 10 OOO,- . V prípade ak má

predávajúd dodať, alebouz dodaltovar.ktorýmsapre^

Voľba odmietnutia dodania tovaru je voľbou predávajúceho. Takúto vo\tbu má preáávajúci a} v prípade, ak má kupujúci neuhradené faktúry
minimálne vo výŠke Kreditróho limitu uvedeného v tejto RKZ. Kupujúci je povinnýtovar uhradiť na účet uvedeny na faktújre a v lehote splatnosti

jednoťlivých faktúr, ktorá je 30 dní odo dňa vystavenia jednotíivých faktúr. Kupujúci je povinný uhrady za služby uhradiť na účet uvedený na
faktúre a v lehote splatnosti jednotiivých faktúr, ktorá je 14 .dní odo dňa vystavenia jednotíivých faktúr.
V.

Trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuríitú.
VI.

Poverené osoby

Na strane predávajúceho: vo veciach obchodných - Mgr. Feŕová Marcela , vedúca pobočky 0914 326 092

vo veciach účtovných - HutnÍková Natália 0903 778 463
Na strane kupujúceho; vo veciach obchodných - Ing. Iveta Komorová Hiľovská 0907 950 728, starosta@poproc.sk
vo veciach útovných - Ing. Iveta Komorová Hiľovská 0907950728
VII.

Spoločné a závereČné ustanovenia

Zmluvné strany potvrdzujú, že nie sú v konkurznom konaní, restrukturalizácii, likvidácii, nútenej' správe ani v druhotnej platobne]' neschopnosti.

Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho o bezprostredne hroziacej' situácii podľa predchádzajúce] vety.
Zmluvné strany a ručiteľ sa dohodli, že všetky spoiy z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov z dlhov vzniknutých z už zrealizovaných
obchodov [kúpne zmluvy alebo nájomné zmluvy na základe predchádzajúcej Rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami)
medzi zmluvnými stranamí, rozhodne v rozhodcovskom konaní [ďalej len "RK") Mgr. Andrej Gundel, advokát č. 7042 vedený v Slovenskej
advokátskej komore (ďalej len >SAK"); ak sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak JUDr. Tomáä Suchý, advokát č. 5861

vedený v SAK. Žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelarie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname
SAK. Uvedené sídlo rozhodcu je aj miestom RK, ak rozhodca poČas RK neurčil inak. Žalobca hradí rozhodcovi poplatok za RK splatný podaním

žaloby vo výške 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 50 eur [plus DPH] a administratívny poplatok vo výške 29 eur (plus DPH).
Poplatky sa zvysujú, akj'e počet sbrán sporu viac ako dva [2], ato o 30 %za každú ďalšiu stranu sporu. RK môže byť výlučne pfsomné, rozhodca
vŠak môže v prípade poňreby nariadiť ústne pojednávaníe. Zmluvné strany a ručiteľ sa zároveň dohodli, že rozhodca môže nariadiť neodkladné
opatreníe v súlade s ust § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, aj' bez vyjadrenía strany žalovanej. Odmena rozhodcu za vydanie
neodkladného opatrenla člní 75 eur.

Kupujúci podpisom tejto RKZ berie na vedomie a potvrdzuj'e, že bol oboznámený so zásadami spracúvania osobných údajov Predávaj'úceho, ktoré
sú dostupné na nasledovnej internetovej webstránke predávajúceho: www.mpl.5k
Neoddeliteľnou súčasťou tejto RKZ sú VOP spoločnosti MPL TRADING spol. s r.o. Táto RKZ ]"e vyhotovená v dvoch rovnopisoch, s platnosťou
originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po j'ednom vyhotovení. Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že sí obsah tejto RKZ a VOP

prečÍtali, pochopili ho a bez výhrad.ho^iiíma}^ a.to slo^dne^y^žne, a nie pod nátíakom
V KoSiciachŕT3átun?- 07.
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Všeobecné obchodné podmíenky

Spoiočností MPL TRADING spol. s r.o.
4,
Tieto VSeobecné obchodné podmienky spoloŕnosd MPL TRADING spol. s r.o. Cďalej len
Zodpovednosť za akosť

^eod^?^?[aľRÍDZI^^IPľľ(Ien(5al^a!lznácÍrSlá^S??laoSlb^tvelíÍ"S55lS ľ Sí^d'o^l^S stSavnEľvlupef$?srlÍä%eS^ÍÚcca'
sSS%c?mdaÍS?oÍ°^L^'
bS E na
stanovuje prfsluäný výrobca
stavebných materiálov, spflsobilý

"kupujúci"), ktorý je uvedený v Rámcove) kúpnej zmluve (d'alej len "RKZ")
1.

Objednávka

1.

Pod abchodom sa vtýchta VOP myslf: Záväzok predávajúceho dodávať tovar zo

2.

svajho sortimentu podľa objednávok kupujúceho, splňajúcich padmienky uvedené
vRKZ av týchto VOP, záväzok kupujúceho tovar aprlpadné služby stovarom

lehoty infonnuje predávajúci kĽpuJúceho.

spojené, prevzlať, riadne potvrdiť prevzatíe na dadacom liste predávajúceho.

3.

a v lehote splatností za tovar uhradfť kúpnu cenu. V súvlslostí s prenájmom strojov,
tak, ako je uvedené v nasledujúcom bode 2. tohto čl. VOP, pod obchodom sa rozumie
tíež prenájom strojov zo strany predávaläceho ako prenajfmateľa kupufúcemu ako
nájomcovi, ktorý nájomný vzťah môäe byť založený len vpriamej súvislostí
spreáajam tovaru kupujúcemu zo strany predávajúceho, prii'am predávajúci
2.

A. poäkodený mechanfcky alebo inak,

prenechá za odplatu nájomcovi hnuteľnú vec-stroje podľa dahody. aby ich nájomca
(kupujúci) dočasne užíval a zaplatil predávajúcemu dohodnutú odplatu za prenájom.

B. používaný na iný ui'el než na aký bol tovar uróený,
C. zie uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho,
D" vystavm^ vplyvu prfrodných sfl alebo žlvlov ktorých Íntenzita nie Je obvyklá

Ustanovenia RKZ aVOP fnajmä ď. 7 bod 4 VOP] sa primerane vzťahujú aj na

prenájom strojov, pri ktorom vystupuje preddvajúcl aka prenajfmateľ a kupujfici'ako

preSR

4.

PredávaJÚci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prfpadné vady vzniknute

v jeho dôsledku.

oltíipnej cene,má sa týmprímerane na mysli aj odplata za prenájom strojov.

s.

Kaídý jednotlivy_obchod sa uskutoCnf vyiuCne na zäkláde záväznej 'objednävky.

1.

Objednávka obsahuje najmä: I. Názov kupujúceha, IČO, 2. Dátum vystavenia 3.
Oznaŕenietovaru ajeho mnoästvo4. Mena apodpls osoby vystavujúcej objednávku
S. Kontaktnú osobu atelefonické spojenie. V osobitných'obchodných prfp'adoch sa
objednáyka podľa tohto bodu, po dohade kupujúceha a predávajúcehd nevyžaduje,

4.

Záruťná doba zaČína plynúť odo dňa dodania tovam. Zodpovednosť predávajúceho

za vady,_naktoré sa vzťahuje zámka za akosť, nevzniká. aktieto vady boll spôsobené
po prechode^nebezpečenstva škody na tovare, a nespôsobH ich pŕedávaiúcí alebo
osoby, storfŕch pomocou predávajúci plnfl svoj záväzok Predávajúci v rámci záruky
za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniklf tým, že tavar bal:

náfomca, Prenájam strojov možno realizovať len v súvislosti s dodanfm tovaru
a prípadných služleb s ním spojených v zmysle RKZ a VOP. Ak sa v RK2 a VOP hovorf
3.

použitie na dohodnutý, tnak na obvykly úíel, alebo ze-s; zachová doha-dnuté, fnak
obvyklé vlastnosti.
Podmienkou uznania_reklamácie je. aby bola uplatnená v záruine] lehate. ZáruSnÉ
lehota ,ednotlivých výrobkov_je stanavená iednotiivými výrobcami.O dfôke zámčnej

Kúpna cena a platobné podmlenky
Kúpna cenaza tovar jestanovenä Jednotílvo. dohodou zmluvných strán, Ku kňpne)
cene Pripoťíta predávajúci daň zpridanej hudnaty vzmysle platnej legislatívy SR.

^^.o^.^e,,2apl^n[e kúp"e) ceny i"e fakrära- v^tavená predävajúcim po
S"M., k"p>,.col,o"..d.", v RKZ (v B. I od,. 2) ^n.,, vzmy.l. "t S303 . ""I.
prevzatf tovaru kupujúcim.

2.

najmä ak to z praxe v mlnulostl medzi týmito subjektmi nebolo obvyklé.
Za riadne doručenú objednävku sa považuje objednávka uskutočnená osobne,

Obch.dného z.k,"",tavpl.>"o"".",pr.d^c."< ,k.^.r^ul.-i,
preberá na seba ručiterský zä^zok za úhradu kúpnej ceny vrátane pŕŕsluSenstva
azmluvnei pokuty.^ktorä kupujúci bude povinný Lihradiť na zákl.ide'vystavených

poätou, faxom, elektronickou formou na adresu predávajúceho, teiefonicky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na odopretíe vydania tovaru osobe neuvedenef na

f^L-1fzľY-SIe ^,KZ,,a USPOko]í Pťedávajúceho [ako veritera) vprfpade, ale si

s.
ÄSSSÄÄÄ..^^ SÄS^äasZSÄ
poplatok až do výäky 30% z ceny dodávky objednaného tovaru.
VI]. Rámcove; kúpnej zmluvy pre vzťahy vypiývajúce z tohto ruČenla.

2. Dodacle podmienky
1.

?L^?.-^^?!n.iiaŕktíi!?r Povaíule dcň pripfsania celeji uhradene] platby na účet

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak, vmieste svojich

predávajúceho alebo príjem do jeho pokladne.

ES^ÄS^-^SÍ"^
4'
kupujuceho
prepravu objednaného tovaru za vopred dohodnutú
odplatu.ftedá-úd""^-pT°^.~.-.Poldal
kupujúceho. dofaktdrovaf poskytnuté zl^vy a2 do výiky cennfkov^enyv^bcu
kupujúd^ požaduje dodanie tovam na inom mieste ako je preďajné mlerto
resp, predávajúceho.

predavajúceho,_uvedle požiadavku na miestG dodania vGbJednávke: Tovar sa

poYazuje za dodaný v deň jeha odavzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie

2.

5,

Zmluvné strany sa zayäzujú vyáať presné ínformácie a pokyny svojim dopravcom

uv^^vRKZ.Pokiar.iôJde k on^u^y ^ oviac ako45r^n^

o tom, aké dodarie podmienky boli dojednané.
3.

4.

^..o-sľ^it."?:-h -prfpadoch.môže Pl"edávaľicl tnrať na platobnom zaistenf úhrady

^?.tÍeJ/ce_^.,l?^f',^InBnkoy' ruŕellfm' ba"kovou garanciou a podobne. Kupujúcije
^ľ!i"^...zaEl.^ť^_p-I!,u.ľ?'i'.vprí?.a(ie.pr^Ila] na faktli['u' vlehote spŕatností

je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáäa kupujúci.

Predáva]úci nárok na zmluvnú pokutu vo výske 6% z dlznej sumy.

Ss=.Ä=r;,ss^ ."'-oviM k °' i^i:;~^n";Epeňm*E3ris"?'u.'~
Platíť z dlž"RJ sumy árok z omeäkania vo výike 0,05% za každý aj zaéa^ deň
Kupufúci je povmný bezodkladne po prevzatí tovaru potvrdiť dodací list na to

omeäkania,

ÄÄ^ÄÄSM^
- SÄÄS^ÄSdruhotnej platobnej neschopnostl alebo predlíenia, resp. ak mu
za to, že tavar uvedený na dodacom Hste prevzaj a Je povinný uhradiť zaň v lehote
táto bezprastredne hrozf.

5.

!äSllÍ^UJ!nľ^r
n.ú,^.^ktúreLP,o_ľplynutí vyäšie ^edenejÍehoty'už 6. Osbitnéťdo;ednanto
reklamdcta faktúry a dodaclcho Hstu nle Je mažná.
1,

Toyan ktorý má predávajtíciskladom k odberu, bude dodaný na miesto urŕenla do 7

-

čas atermfn dodania tovaru urôuje _ predávajúci po dohode skupujúclm. Poklal
kupujúcl vťase do 5 pracovných dnfad oznámenia omožností prevziať si tovar,
^0^-.^!1?^2-"18'- .]^--p-^,n"^_ ll!?diť. PredáYaJúcemu náklady spojené

.

6

prevezme

ÍT^d?fLd?.v!^a^o^f?TevezmetovarodRredáva^ehovč"^
^ďmu_predávajúci umožní nakladať s tovarom . kupuj;uri-poruÍfzmluvu"tým:7e

tovar neprevezme,

..

P°'rt_nný do24 hodfn domeiť potvrdený dodací list predávajúcemu, V prfpade'aktak

za

pnvezxme,spa epaiety.len ^P°5kodené,"splňajliceplatné normy'STN. atakéľktoré

"eurobt, ma sa zato, že tovar bal riadne avčas doruSený podľa vystaveného

dodacieho listu.
3.

Zmluvné strany_sa dohodlf, že vlastnfcke präva k predávanému tovaru na základe

Reklamácie

1> v PríPade nedodania tovaru v dohodnutom množstve, akosti a bez akýchkoťvek vád,

..
kurelb.l >."Mp^ Ky^d >.k"p ".uk.z.Iepr"l"^dokl^"""<"p,

ÍÍ-^Í.'1'L0^"11'011.3 Pt'etijže>ou záruCnou lehotou aj potvrdeným záruiným listom,

sú použiteľné na ďaläiu expedfciu.

7.

Závercčné ustanovenia

1.

!l!?.S?a^^alp.ra1ľ ,vzťahovmedzi predávajúcim, kupujúcim a ručiteľom pri
s^^^s.';0^"^^"-'-"--"sa vzťahy zmluvných strán

uľ^no.v
,Ia.m!.obc.tlDd"éh.Dzá_lcDnnfka Ez-. Č-.513/199Í Zb. z.] a to'a) v prípade; akby
sa mali spravovať ustanoveniamf ObČiaiiskeho zakonnfka.
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2.neodbornou
SEÍ^^^^SS'S.ne^po.kod.^
; ^^"^^-'..^"^^n.nľŕ.ä^^
manipuláciou a inštalädou.

3- Akd.ôide.kvýsl<ytuzíavných chýb tovaru a P° SPI>ení Podmi^ok uvedených vySSie,
epred^ci poyinn^a) odstriniť ^ resp. dodať ch^ajúci tovar-alebo-b)

1 II

poskytnúť zFavu z kúpnej ceny.

h.

^Ä:i
ä<^-s-<k~- L
"a tovare ie?oskytovaná vtedy' aksa Jedná o neodstrániterné vady, ktoré nebránia

"Í"""1"10"" '>°ďa"h° urE"-. -" "rtov.nI^^.prtMÍ.d:
na rozsah chýb reklamovaného tovaru,
41 ^j!.a..1?^.IÍ-e_tla l^enom tovare chyba, Je kupujúci aprávnený uplatniť práva
!oíp^d.Ttízachyby.tovaru(reuamovaťho)/ved6"predainerafe^
PT.C^fk " p."""^ po_pTl<fa"" "^"á. o^ r.Id.nď^v S;W;
prfp^och dojroch d^ Dotejto lehoty sa nezapotítava eas'potrebný'naodbomé
posúdenie chyb,. 2ákeznfk__ môäo -reklamovaný tovar doru^ na -ad;esu
^^?ía^L^l^.hl^^ožJa^^.na^vii.pracoynf^poI.OČ>o^.kto^u~n;ho
"k^obhU.dtoT . p^, ^"."osf r.kad.-Vyb,.."l; <;k
n"mtó.trvaťdlhšieako 3.aftrid"ť] dnf. Kupujúci nemá nároknareldamo'vanie'váď
OSChvedeL.alebo,zíôvolu_tóorychbola'Pos^t>utá^rava~pre~vysp°ri^a"°i
^kovzv.dtov.mplatiau^noveniaRe^néhoporiadku;

^T-lľ-???..???^k^ niSSv:iIsJojenýriis^zdonI0 Ppi?daá^i °s1

.^iný tovar.
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