
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len zmluva) 

 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa 

 § 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

 

 I.  

Zmluvné strany: 

 

 

 
Kupujúci:                       Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

Sídlo :                             Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

Zastúpený:                       Ing. Radoslav Šeliga – konateľ 

IČO:                                50552597 

DIČ:                                2120383023 

IČ DPH:                          SK2120383023 

 

 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 
Predávajúci:  

obchodné meno:  František Dravecký-FeriD Trade 

so sídlom:   Nižná brána 2255/15 060 01 Kežmarok 

Zastúpený:                    František Dravecký 

IČO:    46468137 

DIČ:                               1047449348 

IČ DPH:                         SK1047449348 

 

 

  (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

II. 

Preambula 

 

1.  Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho     

vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu.   

 

2.  Táto  zmluva  je  uzavretá  podľa  ustanovení   § 409 a   nasl.   Obchodného  zákonníka   

v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 



III. 

Predmet zmluvy 

 

1.   Predmetom  tejto  zmluvy   je  dodanie inštalačného a iného tovaru predávajúcim , pre 

projekt vykurovania a plynofikácie pri výstavbe komunitného centra v Spišskej Teplici 

pre potreby kupujúceho. 

 

 

                                                                  IV. 

                                                  Dodacie podmienky 

 

1.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar  v množstve podľa cenovej 

ponuky zo dňa 07.07.2020                                                                                          

 

2. Tovar bude dodávaný kupujúcemu v predajni predávajúceho, v  prípade väčšieho 

rozsahu dodávky na sídlo firmy kupujúceho.  

 

    

V. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

   1.  Kupujúci  si  vyhradzuje právo  odmietnuť  prevziať tovar z dôvodu nedodržania   

    štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany        

    nedohodnú inak. 

                                                         

                                                                 VI. 

                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Predávajúci je povinný : 

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave 

a v dohodnutej kvalite. 

 

2.  Kupujúci je povinný: 

- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovaru,     

reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.   

           
3.  Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách do 10 kalendárnych dňoch od vystavenia  

faktúry  a v správnej výške. 

 

 

    VII. 

                                                     Zmluvné pokuty 

 

1.   Pre  prípad  nedodržania  podmienok  tejto zmluvy  dohodli  zmluvné  strany  nasledovné   

zmluvné pokuty: 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 % 

z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody 

b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške  

      0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania 



VIII . 

                                    Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 

1.   Predávajúci prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.    

   

2.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení.. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sa  so  zmluvou  oboznámili  a s  jej  

obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

       

3.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020. Výpovedná lehota  na  ukončenie 

zmluvného vzťahu je jeden mesiac. 

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku, dňa: 18.09.2020                  V Spišskej Teplici, dňa: 18.09. 2020 

 

 

 

 

   –––––––––––––––––––––––––––                   –––––––––––––––––––––––––––––                                                                       

                   predávajúci  v.r.                                                            kupujúci v.r.     

 

 


