
Predávajúci:

kupujúci:

.. ii' V' k.:ptac:e1

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
Ptáček - veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140
831 04 BRATISLAVA
zastúpená: Ing. Jirí Ptáček

člen predstavenstva

Okr. súd Bratislava l,odd. Sa, vložkač.4354/B

MEPOS SNV s.r.o.
štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves
zastúpená:
Tomáš Hamráček

IČO
IČDPH
banka/lBAN
SWIFT
tel./fax

35814586
SK2020202294
SK3311110000001562741008
UNCRSKBX
00421244455781-3

IČO
IČDPH

52473732
SK2121034245

banka/lBAN 5159446373/0900

SWIFT

zapísaný v:
O~ncs.,..,.,.' s Jd t.o&ú:~.t 1. tel.

\ fax
O<l1ltJ · Sro uloi!a\!J-. 11&5~ \V e-mail tomas.hamracek@.mepos.sk

uzatvárajú tuto rámcovú kúpnu zmlu~odl'a § 409 a nasl. Obch. Z. č. 513/1991 Zb.

+421951407907

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach :

1. Predmet zmluvy
1. Táto zmluva upravuje obchodné vzťahy zmluvných strán, ktoré budú ďalej realizované v súlade s

ustanoveniami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje na základe podmienok stanovených v tejto rámcovej
zmluve dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v cenníku umiestnenom na webovej stránke predávajúceho
www.ptacek.sk. Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať (prevziať) a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú
kúpnu cenu predávajúcemu včas a riadne, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Nákup a predaj tovaru sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných
medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávok kupujúceho riadne doručených predávajúcemu.
Podmienky stanovené touto rámcovou kúpnou zmluvou sa vzťahujú na všetky jednotlivé kúpne zmluvy
uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať dátum jej vystavenia, číslo objednávky, druh a požadované
množstvo tovaru, termín dodania, spôsob dopravy, miesto plnenia s uvedením adresy, mena a telefonického
spojenia na osoby oprávnené tovar prevziať, označenie kupujúceho vrátane sídla, IČO a DIČ, bankového
spojenia, meno a priezvisko, pracovné zaradenie a telefonický a príp. aj e-mailový kontakt osoby, ktorá
objednávku vyhotovila. Objednávka môže obsahovať ďalšie dodacie podmienky, prípadne dopravné dispozície.

4. Po dohode zmluvných strán možno objednávku uskutočniť telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade
telefonickej objednávky je kupujúci povinný v lehote 5 dní zaslať predávajúcemu objednávku v písomnej forme,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku písomne faxom alebo e-mailom, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky do dispozičnej sféry kupujúceho, je
jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená.

6. Pokiaľ objednávka neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v odseku 3 tohto článku zmluvy, môže
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predávajúci požadovať jej doplnenie. Pokiaľ však chýbajúce skutočnosti nie sú nevyhnutné pre platné
uzatvorenie jednotlivej kúpnej zmluvy, predávajúci je oprávnený potvrdiť (akceptovať) aj objednávku, ktorá
nemá všetky náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku tejto zmluvy.

7. v prípade, ak predávajúci nesúhlasí s požiadavkami stanovenými kupujúcim v objednávke, najmä v prípade
ak ich predávajúci nebude schopný splniť, informuje o tom kupujúceho do 5 pracovných dní od doručenia
objednávky. V takomto prípade kupujúci zašle úpravu objednávky, resp. vyhotoví novú objednávku.

8. Za kupujúceho je oprávnený objednávky vystaviť (prípadne telefonicky vykonať) najmä: vedúci zamestnanci
obchodných úsekov kupujúceho, vedúci predajne kupujúceho alebo nimi poverení zamestnanci. Tovar je
oprávnený za kupujúceho prevziať najmä vedúci zamestnanec príslušného obchodného úseku kupujúceho,
vedúci predajne kupujúceho alebo nimi poverení zamestnanci alebo iný zodpovedný zamestnanec. Kupujúci
je oprávnený pri uzatvorení tejto zmluvy odovzdať predávajúcemu písomný zoznam osôb oprávnených
k preberaniu tovaru, podpísaný štatutárnym zástupcom kupujúceho, v takomto prípade je však kupujúci
zodpovedný za jeho aktualizáciu. V prípade, ak kupujúci zoznam oprávnených osôb podľa predchádzajúcej
vety predávajúcemu neodovzdá , má sa za to , že k prevzatiu tovaru menom kupujúceho je oprávnený
akýkoľvek zamestnanec kupujúceho. Predávajúci je oprávnený nevydať (neodovzdať) tovar osobe, o ktorej mu
nie je známe, že je oprávnená tovar za kupujúceho prevziať.

9. Predchádzajúca objednávka sa nevyžaduje v prípade, ak kupujúci prevezme tovar priamo v prevádzke
predávajúceho z jeho skladových zásob. V takomto prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená okamihom
prevzatia tovaru kupujúcim.

10. V prípade pochybností o okamihu uzatvorenia jednotlivej kúpnej zmluvy sa má za to, že odovzdaním tovaru
kupujúcemu bola jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa ďalej výslovne dohodli, že všetky
a akékoľvek jednotlivé kúpne zmluvy medzi nimi uzatvorené po uzatvorení tejto zmluvy, sú okamihom
prevzatia tovaru kupujúcim, uzatvorené na základe tejto zmluvy.

II. Dodacie podmienky

1. Dodacie termíny stanovuje kupujúci samostatne v každej objednávke a to s ohľadom ku garantovaným
dodacím lehotám výrobcov pre jednotlivé sortimenty tovaru uvedeným v cenníku a v dodacích podmienkach
predávajúceho.

2. V prípade, že je objednávka pre predávajúceho nesplniteľná v dodacej lehote uvedenej na objednávke,
oznámi to predávajúci kupujúcemu do 5-tich dní od obdržania objednávky s uvedením rozsahu splniteľnosti
objednávky, eventuálne s náhradným riešenim.

3. Záväzok predávajúceho riadne dodať kupujúcemu tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru prvému
dopravcovi na prepravu alebo kupujúcemu v mieste plnenia. Miestom plnenia je obvykle sklad predávajúceho
alebo pokiaľ dopravu zabezpečuje predávajúci, miesto určené kupujúcim v príslušnej objednávke (a dohodnuté
v jednotlivej kúpnej zmluve). Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste plnenia oprávnenou
osobou a ak je to technicky nutné, je povinný poskytnúť nástroje alebo pracovníkov potrebných k prevzatiu
tovaru.

4. Predávajúci dodá tovar spoločne s náležitými dokladmi (dod.listy, zár. listy, faktúry) v dohodnutom
termíne kupujúcemu v mieste plnenia. V prípade uskutočnenia dodávky tovaru jeho odoslaním kupujúcemu,
je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť včas a bez odkladu termín odoslania tovaru.

5. Dodávaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby bolo vylúčené jeho prípadné poškodenie pri
transporte.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť potvrdenie prevzatia dodávaného tovaru podpisom oprávnenej osoby na
dodacom liste. Osoba preberajúca tovar menom kupujúceho je povinná na dodacom liste uviesť paličkovým
písmom údaje k jej identifikácii, najmä svoje meno a priezvisko a príp. aj pracovné zaradenie.

7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podľa ust. § 455 Obchod. zák. okamihom
jeho prevzatia kupujúcim.

8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom úplného zaplatení
dohodnutej kúpnej ceny za dodaný tovar. Za rozhodný deň sa považuje ten, kedy má predávajúci celú
fakturovanú čiastku pripísanú na svojom účte.

9. Kupujúci má právo na vrátenie tovaru, za podmienok vopred dohodnutých s predávajúcim.

III.Cena

1. Cena za jednotlivé položky objednaného tovaru kupujúcim je uvedená v cenníku predávajúceho umiestnenom
na webovej stránke predávajúceho www.ptacek.sk. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrduje, že sa pred
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uzatvorením tejto zmluvy zoznámil s prístupom k cenníku predávajúceho na vyššie uvedenej webovej stránke
a že mu je známy jeho obsah, s ktorým súhlasí.

2. Cenník je predávajúci oprávnený meniť priebežne v závislosti na vývoji cien na trhu, kurzových zmien pri
dovoze tovaru, zmeny cien vstupných nákladov a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že pre stanovenie kúpnej
ceny tovaru je rozhodujúci údaj uvedený v cenníku predávajúceho umiestnenom na jeho webovej stránke
www .ptacek.sk ku dňu odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, objednávka ktorá bola predávajúcim
následne potvrdená. Kupujúci sa zaväzuje pred urobením objednávky zoznámiť sa s aktuálnou cenou
objednávaného tovaru uvedenom v cenníku predávajúceho.

3. V prípade výslovnej písomnej dohody zmluvných strán o cene odlišnej od ceny stanovenej v cenníku
predávajúceho, je rozhodnou cenou táto cena dohodnutá.

IV. Platobné podmienky

1. Ku dňu odovzdania tovaru kupujúcemu v mieste plnenia, príp. prvému dopravcovi k preprave, má predávajúci
právo vystaviť daňový doklad (faktúru). V prípade objednávky nízkoobratového, neskladovaného alebo inak
špecifického tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zálohy až do výšky 100%
kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, ak kupujúci takýto tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevezme,
predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom kupujúcim uhradenú zálohu započítať na zmluvnú pokutu
podľa čl. V. ods. 3 tejto zmluvy.

2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v termíne uvedenom na daňovom doklade. Splatnosť daňových
dokladov je 30 dní odo dňa ich vystavenia, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3. Za termín uskutočnenia úhrady je považovaný okamih pripísania celej fakturovanej čiastky na bankový účet
predávajúceho.

4. Faktúra predávajúceho musí obsahovať tieto náležitosti :
- označenie faktúry a jej číslo
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, údaj o zápise v obchodnom, príp. inom registri a číslo vložky, a to tak

predávajúceho ako aj kupujúceho
- číslo dodacieho listu
- predmet dodávky s druhom a názvom tovaru, počet ks
- cenu za ks a cenu celkovú
- sadzbu DPH
- celkovú čiastku s DPH
- číslo účtu predávajúceho, označenie peňažného ústavu predávajúceho
- dátum vystavenia faktúry
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- dátum splatnosti
5. Predávajúci jednostranne stanovuje kupujúcemu fakturačný limit zahŕňajúci súčet všetkých neuhradených
záväzkov kupujúceho pred splatnosťou a po splatnosti, hodnotu tovaru z potvrdených objednávok kupujúceho
a hodnotu tovaru predávajúcim kupujúcemu dodanom a zatiaľ nevyfakturovanom. Okamihom dosiahnutia
fakturačného limitu, ďalší odber tovaru od predávajúceho je možný iba oproti okamžitej platbe ceny tovaru,
pokiaľ predávajúci neschváli prekročenie fakturačného limitu alebo jeho navýšenie.

6. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku voči predávajúcemu, predávajúci je
oprávnený započítať akékoľvek plnenie prijaté od kupujúceho na splnenie akejkoľvek svojej splatnej
pohľadávky voči kupujúcemu, a to bez ohľadu na kupujúcim urobené určenie plneného záväzku.

V. Sankcie
1. Účastníci sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou pohľadávok predávajúceho, vzniká
predávajúcemu právo požadovať z nezaplatenej dlžnej sumy zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, a to aj bez potreby predchádzajúceho alebo osobitného
upozornenia. V prípade, že omeškanie kupujúceho dosiahne 30. deň, počnúc 31. dňom omeškania
kupujúceho s úhradou sa zmluvný úrok z omeškania navyšuje na O, 1 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akýchkoľvek splatných pohľadávok predávajúceho, má
predávajúci právo uplatniť ďalší predaj len za hotovosť, príp. je predávajúci oprávnený bez ďalšieho pozastaviť
ďalšie obchodovanie s kupujúcim.

3. V prípade, ak kupujúci neprevezme riadne a včas objednaný nízkoobratový, neskladovaný alebo inak
špecifický tovar, na dodávku ktorého predávajúci vystavil kupujúcemu zálohovú faktúru podľa čl. IV. ods. 1 tejto
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zmluvy po tom, čo došlo medzi stranami k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v súlade s čl. 1. ods. 5 tejto zmluvy, je
kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% z kúpnej ceny takto objednaného
tovaru. Splatnosť zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom porušenia príslušnej kúpnej
zmluvy kupujúcim tým, že tovar uvedený v predchádzajúce vete neprevezme. Predávajúci je oprávnený
jednostranným úkonom započítať na zmluvnú pokutu kupujúcim uhradenú zálohu.

Vl. Záručné podmienky
1. Dodávaný sortiment je garantovaný prehlásením o zhode podľa zákona 133/2013 Zz. Záruka za akosť je

poskytovaná podľa údajov uvádzaných v záručnom liste alebo v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý
je súčasťou tejto zmluvy. Vady tovaru, zistené pri kontrole (prehliadke, ktorú je kupujúci povinný uskutočniť
pri prechode nebezpečenstva škody na tovare), musia byť predávajúcemu oznámené ihneď a musia byť
písomne zaznamenané v príslušnom dodacom liste. Iné vady tovaru musia byť predávajúcemu oznámené
najneskôr do 3 dní od ich zistenia alebo od okamihu, kedy ich kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti
mohol zistiť, najneskôr však do konca záručnej doby. Oznámenie vád musí mať písomnú formu a musí byť
doložené dokladmi, ktoré preukazujú oprávnenosť reklamácie. Pokiaľ je vada tovaru spôsobená počas
prepravy, ktorú zabezpečoval predávajúci, kupujúci spíše príslušný protokol s dopravcom, bez ktorého nie je
možné reklamáciu uplatniť.

2. V ostatnom sa podmienky uplatnenia vád z tovaru a prípadných nárokov kupujúceho z nich, riadia
Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a príslušnými
ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä§§ 422 až 442. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa
s Reklamačným poriadkom predávajúceho riadne oboznámil a že súhlasí s jeho obsahom.

3. Z dôvodu reklamácie nie je kupujúci oprávnený zadržať celú alebo časť kúpnej ceny reklamovaného
tovaru alebo úhradu iných záväzkov voči predávajúcemu, takéto nároky jednostranne uplatňovať a tým
meniť "Platobné podmienky" tejto zmluvy, ani pohľadávku z kúpnej ceny alebo jej akejkoľvek časti
jednostranne započítať na akékoľvek svoje protipohľadávky voči predávajúcemu.

4. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky alebo práva vzniknuté mu voči predávajúcemu,
na tretiu osobu.

VII. Doba trvania zmluvy
1. Tato zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
3. Zmluvu môžu vypovedať obidve strany na základe písomnej výpovede doručenej druhej strane. Zmluva

zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
4. Zánik alebo zrušenie tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa nedotýka platnosti jednotlivých kúpnych zmlúv. Na
jednotlivé kúpne zmluvy uzatvorené po dob u platnosti a účinnosti tejto (rámcovej) zmluvy, sa podmienky
stanovené touto rámcovou zmluvou vzťahujú aj po jej zániku či zrušení.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno meniť len formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými osobami obidvoch zmluvnýc
strán. Táto zmluva nahrádza v celom rozsahu akékoľvek predchádzajúceho dohody zmluvných strán,
ľahostajné, či boli urobené ústnou alebo písomnou formou.

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia Obchodným zákonníkom platným v SR, najmä
ust. § 409 a nasl. ·

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako

takú ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 13.01 .22 IYl,~POS SNV~.p. <D
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