RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov

uzavretá medzi:

(ďalej len “Rámcová zmluva”)

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zastúpená:

NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
36 286 192
2022146599
SK2022146599
Všeobecná úverová banka
2290373057/0200
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
....................................
....................................

Doručovacia adresa:
Zapísaná v:

NAFTA a.s., P.O.BOX 815 05, Votrubova 1, 815 05 Bratislava
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 4837/B

(“Kupujúci”)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zastúpená:
Zapísaná v:

.....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

(“Predávajúci”)
(ďalej tiež jednotlivo “Zmluvná strana“, alebo spolu ako “Zmluvné strany”)

1

PREDMET A ÚČEL RÁMCOVEJ ZMLUVY
1.1

Účel Rámcovej zmluvy
Účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa budú
aplikovať na kúpne zmluvy na tovar, ktoré budú Zmluvné strany uzatvárať na žiadosť
Kupujúceho podľa odseku 1.3 tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva").
Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa na Kúpnu zmluvu budú aplikovať v rozsahu, v akom
Kúpna zmluva konkrétne práva a povinnosti Zmluvných strán neupraví inak.

1.2

Predmet Rámcovej zmluvy
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Na základe tejto Rámcovej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje počas právnej záväznosti tejto
Rámcovej zmluvy na základe Kúpnej zmluvy v zmysle ods. 1.3 dodávať tovar definovaný
v tomto odseku 1.2 Rámcovej zmluvy (ďalej „Tovar“) v súlade s podmienkami tejto Rámcovej
zmluvy tak, aby riadne a včas splnil svoje záväzky voči Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje
prevziať riadne a včas dodaný Tovar od Predávajúceho za podmienok uvedených v tejto
Rámcovej zmluve a zaplatiť mu kúpnu cenu v zmysle tejto Rámcovej zmluvy a jednotlivých
Kúpnych zmluv.
1.2.1

Tovar v Prílohe A k tejto Rámcovej zmluve
Tovarom, ktorý je predmetom tejto Rámcovej zmluvy, sú predovšetkým osobné
počítače, notebooky, tablety a ich doplnkové vybavenie, zoznam ktorých je uvedený
v Prílohe A - Cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy.
Technická špecifikácia Tovaru je uvedená v Prílohe D.
Príloha A k tejto Rámcovej zmluve je platná a nemenná počas platnosti tejto
Rámcovej zmluvy. V prípade ukončenia výroby dodávaného Tovaru je možné po
vzájomnej dohode v Kúpnej zmluve nahradiť končiaci typ Tovaru novým typom
Tovaru.

1.2.2

Tovar - Podmienky pre nové produkty (mimo Prílohy A)
Na požiadanie bude Kupujúcemu dodaný akýkoľvek iný Tovar, ktorý nie je uvedený
v Prílohe A pokiaľ bude riadne zadaná jeho technická špecifikácia požadovaná
Kupujúcim. Objednávka na takýto Tovar bude vystavená Kupujúcim na základe
cenovej ponuky Predávajúceho. Dodávateľ garantuje dodanie takéhoto tovaru max. do
21 dní od objednania Kupujúcim a potvrdenia Objednávky Predávajúcim.

1.2.3

Vyhlásenie Predávajúceho
1.2.3.1 Predávajúci vyhlasuje, že (a) Tovar predávaný na základe Kúpnych zmlúv
nebude v čase dodania zaťažený žiadnym právom tretej osoby, najmä
záložným právom alebo predkupným právom (b) Tovar nie je a ani v čase
predaja nebude prenajatý tretej osobe a (c) neexistuje právny predpis ani
rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by Predávajúcemu akýmkoľvek
spôsobom bránili v nakladaní s Tovarom.
1.2.3.2 Predávajúci vyhlasuje, že pred podpisom Rámcovej zmluvy predložil
Kupujúcemu zoznam Tovarov tvoriaci Prílohu A, ktorý obsahuje fotografie,
vlastnosti a základné technické špecifikácie konkrétnych produktov.
1.2.3.3 Predávajúci vyhlasuje, že bude počas celého trvania Rámcovej zmluvy
realizovať dodávky Tovarov v materiálovom, konštrukčnom a kvalitatívnom
vyhotovení v súlade so zoznamom tovarov uvedených v Prílohe A a Prílohe
B.
1.2.3.4 Akékoľvek zmeny v materiálovom a konštrukčnom vyhotovení Tovarov oproti
zoznamu Tovarov uvedených v Prílohe A odsúhlaseným Kupujúcim sú možné
iba na základe výslovného písomného súhlasu Kupujúceho.

1.2.4

Reklamácia tovaru
1.2.4.1 Oznámenie o vade Tovaru je možné zaslať Predávajúcemu alebo ním
oznámenému servisnému miestu aj prostredníctvom e-mailu alebo faxom,
prípade písomne poštou. Oznámenie musí obsahovať najmä:
 druh reklamovaného Tovaru,
 číslo Objednávky (elektronickej alebo z informačného systému SAP)
 počet kusov s vadami,
 popis vady,
 číslo dodacieho listu,
 voľbu nároku.
1.2.4.2 Predávajúci sa zaväzuje do 24 hodín od prevzatia reklamácie informovať
Kupujúceho o skutkovom stave reklamácie, s tým, že Kupujúci je povinný
poskytnúť Predávajúcemu predmet reklamácie, popis vady Tovaru a v
prípade potreby umožniť povereným zamestnancom Predávajúceho preveriť
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reklamáciu priamo na odbernom mieste Kupujúceho a v zariadení kde bola
zistená.
1.2.5

1.3

Servisné podmienky
1.2.5.1 Produkty v zmysle bodu 1.2.1
Predávajúci poskytne Kupujúcemu .....-ročný bezplatný servis poskytovaný výrobcom
na dodaný Tovar, pokiaľ v Kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak. Ukončenie
servisného zásahu je zrealizované do konca nasledujúceho pracovného dňa od
nahlásenia poruchy. Porucha nahlásená po 17. hodine sa počíta ako nahlásenie
nasledujúci pracovný deň o 8:00 hodine, Kupujúcemu nevznikajú počas 4 rokov žiadne
dodatočné náklady. Začiatok a ukončenie servisného zásahu bude zaznamenané
v servisnom denníku.
Na batériu je poskytovaná rozšírená záruka na dobu .... rokov resp. 1x bezplatná
výmena batérie počas ..... rokov, na základe požiadavky Kupujúceho.
Kupujúcemu je umožnené ponechať si pôvodný hard disk, ktorý bol v priebehu
servisného zásahu vymenený za nový.
1.2.5.2 Tovar kupovaný podľa bodu 1.2.2
V prípade kúpy tovaru podľa bodu 1.2.2 sú servisné podmienky súčasťou zaslanej
cenovej ponuky.

Objednávky a potvrdenia objednávok

V prípade ak Kúpna zmluva nebude mať podobu osobitnej písomnej zmluvy uzatvorenej medzi
Zmluvnými stranami, ako dôkaz uzatvorenia Kúpnej zmluvy a podklad pre určenie vzájomných
práv a povinností Zmluvných strán budú slúžiť:
1.3.1 Objednávka zaslaná Kupujúcim Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka) na Tovar
definovaný touto Rámcovou zmluvou a to prostredníctvom e-mailu: . ....., obsahujúca
najmä:
(a) číslo Rámcovej zmluvy, číslo Objednávky (elektronickej alebo z informačného
systému SAP) a dátum jej vyhotovenia
(b) druh a číslo objednaného Tovaru a množstvo Tovaru
(c) jednotkové ceny objednaného Tovaru bez DPH
(d) celková cena Objednávky bez DPH
(e) obchodné meno, sídlo, IČO, identifikačné číslo pre daň oboch Zmluvných
strán, ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra alebo do
obdobného registra
(f) miesto dodania Tovaru
(g) dodacie podmienky.
1.3.2 Potvrdenie Objednávky zaslané Predávajúcim Kupujúcemu (ďalej len „Potvrdenie“)
elektronicky formou e-mailu (objednávky z informačného systému SAP) a obsahujúca
najmä:
(a) číslo Rámcovej zmluvy, číslo Objednávky (elektronickej alebo z informačného
systému SAP) a dátum jej vyhotovenia
(b) druh a číslo objednaného Tovaru a množstvo Tovaru
(c) jednotkové ceny objednaného Tovaru bez DPH
(d) celková cena Objednávky bez DPH
(e) obchodné meno, sídlo, IČO, identifikačné číslo pre daň oboch zmluvných
strán, ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra alebo do
obdobného registra
(f) miesto dodania Tovaru
(g) dodacie podmienky.
Okamihom doručenia Potvrdenia podľa tohto odseku sa považuje Objednávka
Kupujúceho za akceptovanú za podmienok v nej uvedených.
1.3.3 Spôsob doručovania Objednávok a Potvrdení
1.3.3.1 Objednávky pre Tovar definovaný tejto Rámcovej zmluvy budú Kupujúcim
zasielané druhej strane elektronicky formou e-mailu. Potvrdenia Objednávky
budú zasielané Predávajúcim elektronicky formou e-mailu.
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2

KÚPNA CENA
2.1

Kúpna cena

2.2

Obsah Ceny

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodaný Tovar cenu (ďalej len “Cena“), ktorá
bude určená:
2.1.1 v zmysle cenníka – Príloha A ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy
pre Tovar definovaný v ods. 1.2.1 tejto Rámcovej zmluvy. V prípade nahradenia
končiaceho typu Tovaru novým typom Tovaru ak sa cena zmení, bude cena stanovená
v zmysle platného cenníka Predávajúceho s uplatnením minimálnej zľavy
podľa
Prílohy A.
2.1.2 v zmysle konkrétnej cenovej ponuky zaslanej Predávajúcim a akceptovanej Kupujúcim
pre Tovar definovaný v ods. 1.2.2 tejto Rámcovej zmluvy. Cenová ponuka bude v
štandardnej forme a bude obsahovať údaje podľa požiadaviek Kupujúceho. Cena bude
stanovená v zmysle platného cenníka Predávajúceho s uplatnením minimálnej zľavy
.....%.

V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté všetky
náklady súvisiace s plnením záväzkov Predávajúceho, najmä štvorročný servis NDB na
jednotlivé konfigurácie PC a NB vrátane príslušenstva,
naloženie Tovaru k preprave,
prepravné, poistenie Tovaru počas prepravy, vyloženie Tovaru v mieste dodania, clo, iné
poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné
poplatky najmä na recykláciu vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci ako aj cena
dokumentácie, dodanej spolu s Tovarom, ktorá je nevyhnutná na užívanie Tovaru alebo s ním
súvisí a náklady na zaškolenie zamestnancov Kupujúceho

2.3

DPH
Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH bude fakturovaná v zmysle
platných právnych predpisov.

2.4

Relevantná mena
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že jednotkové ceny budú uvedené v EUR a budú
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

2.5

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie
registrácie Predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého
bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o DPH“) a nie je zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky.

2.6

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy jeho štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu
alebo spoločníkom Kupujúceho.

2.7

V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy
a)

b)
c)

nastanú u Predávajúceho dôvody na zrušenie registrácie Predávajúceho pre daň z
pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH
a/alebo Predávajúci bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Predávajúceho sa stane
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Kupujúceho alebo
vstúpi Predávajúci do likvidácie, začne sa voči Predávajúcemu konkurzné konanie alebo
reštrukturalizačné konanie,

sa Predávajúci zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť vznik
tejto skutočnosti Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci v stanovenej lehote neoznámi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________

4/16

písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu Kupujúcemu,
vzniká Kupujúcemu právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si
oznamovacej povinnosti Predávajúceho, najmä na náhradu dane z pridanej hodnoty, ktorú
ako ručiteľ uhradil namiesto Predávajúceho v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH.

2.8

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy
a pred zánikom tejto Zmluvy vznikne (nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm.
a), b) a c) bodu 2.7 tejto Zmluvy, má Kupujúci právo zadržať zo splatných častí kúpnej ceny
fakturovaných Predávajúcim podľa tejto Zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane
z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.

2.9

Kupujúci uhradí Predávajúcemu zádržné najneskôr do 14 dní po tom, čo Predávajúci
Kupujúcemu preukáže, že daň z pridanej hodnoty v plnej výške odviedol príslušnému
daňovému úradu.

2.10 V prípade, ak Kupujúci ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH uhradí daň z

pridanej hodnoty namiesto Predávajúceho, Kupujúci je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku
na náhradu plnenia – dane z pridanej hodnoty zaplatenej namiesto Predávajúceho, ktorá
Kupujúcemu v dôsledku toho voči Predávajúcemu vznikne, jej započítaním s pohľadávkou
Predávajúceho voči Kupujúcemu na vyplatenie zádržného, s čím Predávajúci súhlasí.

3

DODACIE PODMIENKY - LEHOTA DODANIA A PREVZATIA TOVARU
3.1

Lehota dodania a prevzatia
3.1.1 Termín dodania Tovaru bude dohodnutý v jednotlivých Kúpnych zmluvách, pričom
štandardný termín dodania je 21 dní. Tovar bude dodaný v adekvátnom množstve
a kvalite na adresy uvedené v Kúpnej zmluve. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný
Tovar prevziať od Predávajúceho za podmienok stanovených v tejto Rámcovej zmluve,
resp. Kúpnej zmluve.

3.2

Právo podmieniť prevzatie Tovaru vykonaním skúšok
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy, Kupujúci je oprávnený, ak je
odôvodnená pochybnosť o kvalite tovaru, podmieňovať prevzatie Tovaru vykonaním skúšok
Tovaru, predvedením Tovaru alebo overením jeho funkčnosti. V takom prípade je Predávajúci
povinný skúšky a predvedenie pred Kupujúcim vykonať na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Pokiaľ nie sú skúšky alebo predvedenie vykonané, nebezpečenstvo škody
neprechádza na Kupujúceho (t.j. ani v prípade dodania Tovaru) a Kupujúci je oprávnený
odmietnuť prevzatie Tovaru (zmluvné strany sa dohodli, že tento prípad sa nepovažuje za
prípad porušenia Zmluvy Kupujúcim).

3.3

Prevzatie Tovaru
O prevzatí Tovaru vyhotovia a podpíšu Zmluvné strany dodací list v súlade s ods. 3.4 tejto
Rámcovej zmluvy.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, pokiaľ (a) nebolo vykonané niektoré z jeho
práv uvedené v odseku 3.2 Rámcovej zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho alebo (b)
pokiaľ má Tovar vady alebo (c) pokiaľ je dodávka Tovaru neúplná alebo (d) pokiaľ Predávajúci
nedodal spolu s Tovarom dokumentáciu požadovanú Rámcovou zmluvou resp. Kúpnou
zmluvou.
Pokiaľ Kupujúci odmietne prevziať Tovar v súlade s ustanoveniami tohto odseku, nezbavuje to
Predávajúceho povinnosti dodať Tovar riadne a včas. V takomto prípade sa má sa za to, že
Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru až do riadneho splnenia svojich povinností
v zmysle tejto Rámcovej zmluvy.

3.4

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

Tovar je dodaný jeho odovzdaním a prevzatím na príslušnom odbernom mieste povereným
zamestnancom Kupujúceho, ktorý na základe Kúpnej zmluvy vykoná kontrolu množstva a
kvality (ak je to možné a účelné) Tovaru. Predávajúci súčasne s dodávkou Tovaru poskytne
Kupujúcemu dodací list s uvedením čísla Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy a Kupujúci sa
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zaväzuje prevzatie Tovaru písomne potvrdiť na dodacom liste. Originály dodacích listov, ktoré
sprevádzajú Tovar pri dodávke budú vyhotovené v 3 exemplároch a to tak, aby jeden originál
ostal pre odberné miesto, druhý pre Predávajúceho a tretí bude príloha k fakturácii.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru dňom jeho prevzatia a potvrdenia dodacieho
listu v zmysle tejto Rámcovej zmluvy.

3.5

Oznámenie o omeškaní s dodaním Tovaru
V prípade ak hrozí, že Predávajúci nedodá Tovar v lehote určenej podľa tejto Rámcovej
zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti písomne informovať
Kupujúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie
bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň dodania Tovaru. Splnením povinnosti
Predávajúceho uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky Kupujúceho
vyplývajúce z porušenia záväzku Predávajúceho dodať Tovar včas.

4

DODACIE PODMIENKY - MIESTO DODANIA TOVARU
4.1

Miesto dodania Tovaru
Miestom dodania Tovaru sú podľa špecifikácie uvedenej v Kúpnej zmluve:
4.1.1 NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
4.1.2 NAFTA a.s., Prevádzkovo technická budova Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok
č. 900
4.1.3 NAFTA a.s., Michalovce, Priemyselná 6, 071 01 Michalovce
4.1.4 NAFTA a.s., Centrálny areál PZZP Plavecký Štvrtok
4.1.5 NAFTA a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely
Dopravu na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady a nesie plnú
zodpovednosť za škody vzniknuté na Tovare až do jeho odovzdania Kupujúcemu.

4.2

INCOTERMS 2010
Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej zmluve alebo Kúpnej zmluve uvedené inak, dodacie podmienky
týkajúce sa dodávky Tovaru sa riadia medzinárodnými pravidlami pre výklad dodacích
položiek INCOTERMS 2010 s použitím ustanovení parity „DDP“.

4.3

Nebezpečenstvo škody
Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru v zmysle tejto
Rámcovej zmluvy.

5

PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Faktúra
5.1.1

Faktúra – objednávanie tovaru na základe Objednávok
Platba bude Kupujúcim uskutočnená po riadnom a včasnom dodaní Tovaru na základe
faktúry vystavenej Predávajúcim. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry musia byť
dodacie listy o prevzatí Tovaru, podpísané oprávnenými osobami Kupujúceho.
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný Tovar vždy najneskôr do 5
pracovných dní po dodaní Tovaru, pričom podkladom pre vystavenie faktúry budú
Kupujúcim písomne potvrdené dodacie listy o prevzatí Tovaru.

5.1.2

Faktúra musí okrem obvyklých, všeobecne záväznými právnymi predpismi vyžadovaných
náležitostí, obsahovať aj náležitosti vyžadované touto Rámcovou zmluvou, resp. Kúpnou
zmluvou (číslo Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy Kupujúceho, resp. pokiaľ bol
fakturovaný Tovar dodaný na základe Objednávky, zároveň číslo Objednávky). Platby
budú uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň splatnosti faktúry.
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5.1.3

5.2

6

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými
právnymi predpismi a touto Rámcovou zmluvou resp. Kúpnou zmluvou, Kupujúci je
oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie bez zaplatenia. V takom
prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a opätovne začne plynúť až dňom
doručenia novej (opravenej) faktúry, ktorá spĺňa náležitosti vyžadované všeobecne
záväznými právnymi predpismi, touto Rámcovou zmluvou a/alebo Kúpnou zmluvou.

Splatnosť faktúry

Faktúra je splatná po riadnom a včasnom dodaní Tovaru do 30 dní odo dňa jej doručenia
Kupujúcemu, pokiaľ nebude na faktúre uvedený neskorší termín splatnosti. Za deň splnenia
peňažného záväzku Kupujúceho sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Kupujúceho.
V prípade, že Predávajúci zmení počas účinnosti Rámcovej zmluvy číslo účtu uvedené na
faktúre a o tejto skutočnosti nedoručí Kupujúcemu písomné oznámenie aspoň 30 pracovných
dní pred dňom splatnosti faktúry, za deň splnenia peňažného záväzku Kupujúceho sa považuje
deň odpísania dlžnej sumy z účtu Kupujúceho bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky
pripísané na účet Predávajúceho.
Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší
nasledujúci pracovný deň.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1

Rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vady, Záruka Predávajúceho
Predávajúci zaručuje, že Tovar bude mať vlastnosti dojednané v tejto Rámcovej zmluve resp.
Kúpnej zmluve, bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným Rámcovou zmluvou
resp. Kúpnou zmluvou, platnými všeobecne záväznými predpismi a technickými štandardmi
používanými v danom odvetví a nebude mať žiadne právne vady.
Predávajúci ďalej zaručuje, že Tovar si po celú záručnú dobu zachová vlastnosti a kvalitu,
ktoré sú špecifikované touto Rámcovou zmluvou resp. Kúpnou zmluvou. Záruka za akosť
Tovaru sa poskytuje v rozsahu § 429 až 432 Obchodného zákonníka, pokiaľ táto Rámcová
zmluva resp. Kúpna zmluva nestanoví inak.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na Tovare na Kupujúceho v zmysle tejto Rámcovej zmluvy, a to aj v prípade, keď sa
vada stane zjavnou (Kupujúci ju objaví) až po tomto okamihu. Kupujúci je povinný prezrieť
Tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare, v opačnom
prípade platí ustanovenie Obchodného zákonníka § 427 ods.3.
Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Tovare aj po okamihu
uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností
Predávajúceho v zmysle tejto Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy (napr. vady, ktoré
vzniknú konaním Kupujúceho alebo tretej strany pokiaľ bol dodržaný postup v zmysle návodu
na použitie Tovaru alebo inej dokumentácie dodanej Predávajúcim spolu s Tovarom).
Ustanovenia tohto Článku 6 majú vždy prednosť pred ustanoveniami uvedenými v samostatne
vystavenom záručnom liste na Tovar.

6.2 Záručná doba
Záruka za akosť Tovaru sa poskytuje v rozsahu podľa Prílohy B, pokiaľ v Kúpnej zmluve
nebude dohodnuté inak. Záručná doba je ........ mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia
Tovaru Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať Tovar
pre jeho vady.
Predávajúci je povinný odstrániť vady Tovaru reklamované Kupujúcim v záručnej dobe
bezplatne a najneskôr do nasledujúceho dňa od oznámenia vady Kupujúcim, ak sa Zmluvné
strany písomne nedohodnú inak.

6.3

Práva Kupujúceho v prípade výskytu vady

Ak má dodaný Tovar vady alebo ak taká vada vznikne podľa odseku 6.1, Kupujúci je
oprávnený požadovať odstránenie vád Tovaru uskutočnením (podľa voľby Kupujúceho):
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(a) dodávky náhradného Tovaru alebo dodávky chýbajúcej časti Tovaru a požadovať
odstránenie právnych vád (oprava alebo výmena vadnej časti Tovaru sa uskutoční na
parite DDP – dohodnuté miesto určenia, v zmysle INCOTERMS 2010).
(b) požadovať, v lehote písomne určenej Kupujúcim, odstránenie vád opravou
(c) odstúpenia od Rámcovej zmluvy resp. Kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného plnenia,
alebo
(d) požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť
čiastočnú dodávku Tovaru.
Akékoľvek opravy, náhradné plnenia alebo dodatočného plnenia uskutočnené v súvislosti
s odstraňovaním vád Tovaru, budú podliehať rovnakým záručným podmienkam a rovnakej
záručnej dobe ako pôvodné plnenia na ktorých boli odstraňované vady.
Do doby odstránenia vád nie je Kupujúci povinný platiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala jeho
nároku na zľavu z Ceny, ak by vady neboli odstránené.

6.4

Zľava z Ceny
V prípade, ak Kupujúci požaduje zľavu z Ceny, strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy
bude Kupujúci vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:
(a) náklady a čas, ktoré bude Kupujúci musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na
to, aby sa Tovar stal bezvadným v zmysle Kúpnej zmluvy,
(b) hodnota dodaného vadného Tovaru,
(c) význam dodaného vadného Tovaru pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť
Kupujúceho a
(d) výška škôd, ktoré môžu byť alebo boli vadnosťou Tovaru Kupujúcemu spôsobené.
Uplatňovaním zľavy z Ceny podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu
škody.

6.5 Spôsob odstraňovania vád
Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Tovaru uplatní u Predávajúceho
bezodkladne po jej zistení.
Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vád Tovaru v zmysle bodu 1.2.6.
Začatím odstraňovania vád sa pritom rozumie prvý úkon Predávajúceho smerujúci
k odstráneniu vady. Za takýto úkon sa nepovažuje prehliadka vady a posudzovanie vady
Predávajúcim.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady Tovaru v termíne dohodnutom s Kupujúcim. Pokiaľ
Predávajúci a Kupujúci nedosiahnu dohodu o termíne odstránenia vady Tovaru, má Kupujúci
právo jednostranne stanoviť Predávajúcemu záväzný termín pre odstránenie vady Tovaru.
Kupujúci pritom bude prihliadať k povahe vady a k dostupnosti materiálov a zariadení
potrebných pre odstránenie vady.
Predávajúci je povinný odstrániť aj vady, u ktorých popiera zodpovednosť, avšak odstránenie
ktorých neznesie odklad. Oprávnené náklady Predávajúceho budú v takomto prípade uhradené
Kupujúcim na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Výška nákladov Predávajúceho
bude takomto prípade určená na základe obvyklých cien v čase odstránenia vady.
V prípade, že vady Tovaru za ktoré zodpovedá Predávajúci sú príčinou vád alebo škôd
vzniknutých na iných zariadeniach a/alebo majetku Kupujúceho, má Kupujúci právo
preúčtovať Predávajúcemu náklady spojené s odstránením takýchto súvisiacich vád a/alebo
požadovať od Predávajúceho náhradu škody.

6.6

Voľba medzi nárokmi, súbeh nárokov

6.7

Zmena nároku uplatneného Kupujúcim

Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 6.3 Kupujúcemu patrí, ak túto voľbu oznámi
Predávajúcemu:
(a) v oznámení vád zaslanom Predávajúcemu alebo
(b) do 7 pracovných dní po zaslaní tohto oznámenia Predávajúcemu, alebo
(c) do 7 pracovných dní odo dňa začatia odstraňovania vady podľa odseku 6.5.

Kupujúci je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s odsekom 6.6 aj bez súhlasu
Predávajúceho v prípade, že:
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(a) Predchádzajúci postup Predávajúceho vzbudzuje v Kupujúcom odôvodnené pochybnosti o
schopnosti Predávajúceho vady včas odstrániť, alebo
(b) Predávajúci po primeranom čase ešte nevykonal podstatnú časť úkonov smerujúcich k
uspokojeniu nároku Kupujúceho.

6.8

Dodatočná požiadavka na náhradné plnenie
Ak sa po uskutočnení voľby nároku Kupujúcim v súlade s odsekom 6.6 v spojení s odsekom
6.3 písm. (b) ukáže, že:
(a) vady Tovaru sú neopraviteľné,
(b) s opravou vád by boli spojené neprimerané náklady,
(c) na odstránenie vád by sa vyžadovala neprimerane veľká súčinnosť Kupujúceho alebo
(d) by odstránenie vád bolo možné len po uplynutí neprimeraného času,
Kupujúci je oprávnený (a) požadovať od Predávajúceho vykonanie náhradného plnenia
v termíne stanovenom Kupujúcim alebo zabezpečiť náhradné plnenie treťou osobou na
náklady Predávajúceho a/alebo (b) požadovať od Predávajúceho zľavu z Ceny, ktorá vyjadruje
zníženie hodnoty a použiteľnosti Tovaru a/alebo (c) požadovať od Predávajúceho uhradenie
škody, ktorá mu vznikla v dôsledku takejto vady Tovaru a/alebo (d) odstúpiť od Rámcovej
zmluvy resp. Kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného plnenia,, ak o to Kupujúci požiada do
5 pracovných dní po tom, čo Predávajúci oznámil Kupujúcemu hore uvedené skutočnosti alebo
po tom, čo sa o hore uvedených skutočnostiach Kupujúci inak dozvedel.

6.9

Nároky Kupujúceho pri neodstránení vád zo strany Predávajúceho
V prípade, ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v stanovenom termíne, je Kupujúci
oprávnený (a) nechať tieto vady odstrániť treťou osobou na náklady Predávajúceho a/alebo
(b) požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každú vadu
a každý započatý deň omeškania s jej odstránením a (c) požadovať od Predávajúceho
uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Tovaru a/alebo (d) odstúpiť od Rámcovej
zmluvy resp. Kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného plnenia.

6.10 Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád
Akékoľvek a všetky náklady, vrátane (avšak nie výlučne) nákladov vzniknutých z, alebo v
súvislosti s identifikáciou vád, odstránením vád, vrátane (avšak nie výlučne) odstránenia
vadného dielu, inštaláciou náhradného dielu a všetkými dodatočnými dodávkami a/alebo
prácami, ako aj všetky testy a dodatočné skúšky Tovaru, ktoré môžu byť v súvislosti
s odstraňovaním vád alebo po ich odstránení nevyhnutné, znáša Predávajúci.

6.11 Návrh Predávajúceho na určenie lehoty na odstránenie vád
Pokiaľ Kupujúci neurčí lehotu na odstránenie vád v súlade s odsekom 6.3 alebo 6.5, neuplatní
nárok na zľavu z Ceny podľa odseku 6.4 alebo neodstúpi od Rámcovej zmluvy resp. Kúpnej
zmluvy, môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote.
Kupujúci má právo takto navrhnutú lehotu písomne odmietnuť s určením dôvodov (a zároveň
navrhnúť inú lehotu) a to do 5 pracovných dní po tom, čo Kupujúci dostal oznámenie
s navrhovanou lehotou. V prípade ak Kupujúci v tejto lehote písomne neoznámi
Predávajúcemu svoj nesúhlas, platí lehota určená v oznámení Predávajúceho, ktorá má
zároveň účinok lehoty určenej Kupujúcim podľa odseku 6.3.

6.12 Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny pri vadnej dodávke
Kupujúci môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 6.4 znížiť Cenu alebo časť Ceny
platenú Predávajúcemu na základe faktúr.
6.12.1 Zľava z Ceny po jej zaplatení
V prípade ak Kupujúci už Cenu alebo jej časť zaplatil, Kupujúci má právo na:
(a) vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 6.4 alebo
(b) započítanie nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 6.4 s akoukoľvek pohľadávkou
Kupujúceho voči Predávajúcemu.
V tomto prípade je Predávajúci povinný do 7 dní od obdržania písomnej výzvy
Kupujúceho (kde Kupujúci špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu s uvedenými úrokmi)
na takto špecifikovanú zľavu vystaviť dobropis v prospech Kupujúceho.
6.12.2 Zľava z Ceny pred jej zaplatením
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________
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V prípade, ak Kupujúci Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť faktúru
späť Predávajúcemu do 3 pracovných dní po zistení vady tovaru, po tejto lehote jeho
nárok na vrátenie faktúry zaniká a postupuje sa podľa bodu 6.12.1. Kupujúci oznámi
Predávajúcemu v uvedenej lehote písomne výšku zľavy z Ceny podľa odseku 6.4 a
tohto odseku 6.12. V takom prípade je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu
vystaviť novú faktúru v prospech Kupujúceho, ktorá zohľadní takto uplatnenú zľavy
z Ceny.

6.13 Ďalšie nároky Kupujúceho z vád Tovaru

Nároky Kupujúceho z vád Tovaru sa nedotýkajú jeho nárokov na náhradu škody a zmluvnú
pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Rámcovej zmluve
alebo Kúpnej zmluve.

6.14 Uplatnenie nárokov zo záruky na Tovar poskytnutý treťou stranou

V prípade, že sa na Tovar, ktorý zakúpil Predávajúci od tretej strany za účelom jeho ďalšieho
predaja Kupujúcemu, vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou, Predávajúci je povinný
informovať Kupujúceho o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie
nárokov z vád takéhoto Tovaru, najmä je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu deň, v ktorý
uplynie záručná doba a je povinný odovzdať Kupujúcemu všetky dokumenty, ktoré je potrebné
v prípade uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady u tretej strany predložiť.

7

ZAISTENIE ZÁVÄZKOV
7.1

Zmluvné pokuty
V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar v lehote podľa tejto Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej
zmluvy, Kupujúci má právo na zmluvnú pokutu po zaslaní písomnej žiadosti na uplatnenie
zmluvnej pokuty u Predávajúceho vo výške 0,04% z Ceny za každý deň omeškania
s dodaním Tovaru.
V prípade porušenia záväzku Predávajúceho odstrániť vady Tovaru v stanovených v termínoch,
má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR
za každú vadu a každý započatý deň omeškania s jej odstránením.
Okrem porušenia záväzkov Predávajúceho výslovne uvedených v tomto odseku 7.1 Rámcovej
zmluvy, má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
150 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných záväzkov Predávajúceho, ku ktorým
sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou.
V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia záväzkov Predávajúceho, má
Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% Ceny
stanovenej Kúpnou zmluvou.

7.2

Úroky z omeškania
V prípade, ak je Predávajúci v omeškaní so zaplatením zmluvnej pokuty, má Kupujúci právo
požadovať od Predávajúceho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 15% ročne z celkovej
nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má Predávajúci právo požadovať od
Kupujúceho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý
započatý deň omeškania.

7.3

Splatnosť zmluvných pokút a úrokov z omeškania
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania stanovené touto Rámcovou zmluvou sú splatné v 10.
deň nasledujúci po doručení písomnej požiadavky oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.
Bez ohľadu na vyššie uvedené sú však pohľadávky vždy splatné spolu s príslušenstvom
pohľadávky.

7.4

Všeobecné ustanovenia o zaistení záväzkov
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej
strane v dôsledku porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou.
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Odstúpením od Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto
Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút
a úrokov z omeškania.

8

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
8.1 Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu

Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne
zanedbaním, niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej zmluvy resp. Kúpnej zmluvy
zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej Zmluvnej
strane.
Práva Zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto Rámcovou
zmluvou riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Zodpovednosť Kupujúceho

Kupujúci nie je povinný nahradiť ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame škody, pokiaľ
Predávajúcemu vzniknú v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou a to z akýchkoľvek dôvodov.
Kupujúci nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Predávajúcemu porušením tejto Rámcovej
zmluvy najviac do výšky 15% Ceny.

8.3 Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje odškodniť Kupujúceho pred akýmikoľvek a všetkými povinnosťami,
stratami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými než daňami z príjmu), záväzkami,
spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo,
nákladov a výdavkov na preukazovanie nárokov Kupujúceho), ktoré Kupujúci utrpí a ktoré
akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vzniknú na základe konania alebo nekonania
Predávajúceho v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou, resp. Kúpnou zmluvou a/alebo
priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku
Predávajúceho z tejto Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy.

9

OBALY A BALENIE, ODPAD
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10

Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom, pokiaľ technické dodacie podmienky neuvádzajú
zvláštne požiadavky na balenie Tovaru, avšak v každom prípade tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas nakladania, prepravy a vykladania.
Predávajúci sa zaväzuje na bezplatný spätný odber, úpravu a využitie použitých tovarov (napr.
vybitých akumulátorov) na základe výmeny kus za kus pokiaľ je odovzdaný Tovar v rovnakej
kategórii a rovnakého funkčného určenia ako dodávaný Tovar.
Predávajúci sa zaväzuje splniť všetky podmienky vzťahujúce sa na Tovar v zmysle právnych
predpisov týkajúcich sa nakladania s odpadmi.
Pôvodca odobratých použitých tovarov v zmysle zákona o odpadoch je Predávajúci.
Predávajúci sa zaväzuje na bezplatný odber odpadu na dohodnutom odbernom mieste
v zmysle bode 4.1 a to kontaktnou osobou v zmysle bode 11.12.
Doprava odpadu je zabezpečená dopravnými prostriedkami Predávajúceho.
Predávajúci je zodpovedný za úpravu a využitie uvedených odpadov, na základe zmluvy
s certifikovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa ekologickým spracovaním, úpravou a ďalším
zhodnotením obalov z plastov, papiera a elektroodpadu.

DOKLADY NUTNÉ NA UŽÍVANIE TOVARU
Predávajúci sa zaväzuje, že Tovar bude dodaný spolu so všetkou dokumentáciou požadovanou
platnými právnymi predpismi a/alebo technickými normami pre uvedenie Tovaru do prevádzky
v Slovenskej republike, ako aj ostatnou dokumentáciou potrebnou pre používanie a údržbu Tovaru,
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dokumentáciou potrebnou pre uplatnenie nárokov z vád Tovaru a ostatnou dokumentáciou, ktorá sa
obvykle s Tovarom takéhoto druhu dodáva, najmä avšak nie výlučne:
(a) dodacím listom,
(b) návodom na použitie,
(c) záručným listom,
(d) kópiami certifikátov,
(e) vyhláseniami o zhode alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie Tovaru
do obehu a jeho užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov na území Slovenskej republiky,
(f) dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v
prípade, že v Tovare je predmet takéhoto duševného vlastníctva obsiahnutý
(g) inou dokumentáciou potrebnou využitiu Tovaru.
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OSTATNÉ USTANOVENIA
11.1 Vyššia moc
Predávajúci a Kupujúci nie sú povinní plniť povinnosti podľa Rámcovej zmluvy a Kúpnej
zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán, zmluvné
strany im ani pri vynaložení náležitého úsilia nemohli zabrániť a rozumne ich predvídať a ktoré
vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade ak takéto
okolnosti nastanú, Predávajúci je oprávnený predĺžiť termín dodania Tovaru a Kupujúci je
oprávnený predĺžiť termín splatnosti Ceny o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana,
ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá, je povinná bezodkladne písomne informovať
druhú zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto odseku.
Kupujúci má právo od tejto Rámcovej zmluvy resp. Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak okolnosti
vyššej moci trvajú viac ako jeden mesiac.

11.2 Postúpenie Zmluvy
Kupujúci je oprávnený kedykoľvek postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej zmluvy
a/alebo Kúpnej zmluvy na tretiu osobu. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti
vyplývajúce z Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Kupujúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť, v ktorej má Kupujúci majetkovú účasť má právo
objednať na základe tejto Rámcovej zmluvy u Predávajúceho Tovar za rovnakých podmienok
ako Kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje uzatvoriť s takouto spoločnosťou Kúpnu zmluvu za
rovnakých podmienok a s použitím rovnakých postupov, ako pri predaji Tovaru Kupujúcemu.

11.3 Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto Rámcovej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo platné, účinné a
vykonateľné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, , nebudú
tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy. V prípade takejto neplatnosti,
neúčinnosti alebo nevykonateľnosti, budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa
dohodli na zmenách alebo doplnkoch Rámcovej zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu
zámerov tejto Rámcovej zmluvy a nahradia jej neplatné, neúčinné alebo ustanovenia
ustanoveniami platnými, účinnými a vykonateľnými, ktoré sa svojím zmyslom a obsahom budú
čo najviac približovať nahradzovaným ustanoveniam.

11.4 Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Rámcovej zmluve, resp. Kúpnej zmluve a informácie, ktoré si
Zmluvné strany vymenili v súvislosti s Rámcovou zmluvou, resp. Kúpnou zmluvou sú prísne
dôverné a Predávajúci ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Kupujúceho. Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií
odborným poradcom Zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za predpokladu, že
uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom
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v tomto odseku. Porušením ustanovení tohto odseku nie je prípad poskytnutia dôvernej
informácie na požiadanie orgánu verejnej moci alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy je
poskytnutie dôvernej informácie Zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym
predpisom. Za dôverné informácie nie sú považované také informácie, ktoré sú verejne
dostupné a/alebo známe.
Záväzok mlčanlivosti stavený v tomto odseku zostáva platný a účinný aj po ukončení platnosti
a účinnosti Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy.
Ustanoveniami tohto odseku nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.5 Odstúpenie od Zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek zo svojich
povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej zmluvy resp. Kúpnej zmluvy alebo ak to táto
Rámcová zmluva, resp. Kúpna zmluva pripúšťa. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto
Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci poruší svoju povinnosť vyplývajúcu
z odseku 5.2 Rámcovej zmluvy o viac ako 60 dní. Kupujúci má právo odstúpiť od Rámcovej
zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy aj ohľadne plnenia, ktoré už bolo prijaté, alebo pri ktorom ešte
nenastalo omeškanie, ak toto plnenie nemá (vzhľadom na svoju povahu) pre Kupujúceho
hospodársky význam bez zvyšku plnenia.
Odstúpenie od Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť
doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy
nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej zmluvy resp.
Kúpnej zmluvy druhej Zmluvnej strane.

11.6 Vypovedanie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Rámcovú Zmluvu je možné aj bez udania dôvodu
vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom v mesiaci
nasledujúcom po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. Práva a povinnosti zmluvných
strán vyplývajúce z Kúpnych zmlúv uzavretých pred dňom účinnosti výpovede zostávajú
nedotknuté.

11.7 Zmeny a dodatky
Rámcovú zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán a to formou
písomného dodatku k tejto Rámcovej zmluvy, okrem kontaktných údajov v záhlaví zmluvy,
zmeny miesta dodania uvedených v bode 4.1, kontaktných osôb uvedených v bode 11.12
Zmluvy, Prílohy B. Uvedené zmeny môžu za Kupujúceho oznámiť kontaktné osoby uvedené
v bode 11.12 Zmluvy písomnou doporučenou zásielkou.

11.8 Konflikt ustanovení
V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy, majú
prednosť ustanovenia Kúpnej zmluvy.
V prípade rozporu medzi ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok NAFTA a.s.,
ktoré sú pre Zmluvné strany záväzné a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (Príloha C) na
jednej strane a ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy (alebo Kúpnej Zmluvy) na druhej strane,
majú prednosť ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy (alebo Kúpnej zmluvy).

11.9 Oznámenia
Všetky písomné oznámenia podľa tejto Rámcovej zmluvy sa podávajú doporučenou poštou,
expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené (a) 3.
dňom od ich podania k poštovej preprave (b) v prípade oznámenia faxom po potvrdení
úspešného prenosu príjemcovi faxu (c) v prípade oznámenia e-mailom po potvrdení adresáta
o prečítaní . Doručovacia adresa je uvedená v záhlaví tejto Rámcovej zmluvy. Faxové čísla a emailové adresy sú uvedené ods. 11.12 tohto článku Rámcovej zmluvy.

11.10 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Rámcovej zmluvy sú len informatívne. Nie sú súčasťou
tejto Rámcovej zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________

13/16

11.11 Platnosť a účinnosť
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do ................... a nadobúda platnosť a
účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Opcia:
V prípade, ak Kupujúci oznámi Predávajúcemu najneskôr dva mesiace pred dňom skončenia
platnosti tejto Zmluvy, že má záujem na ďalšom poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy a jej
Príloh, doba platnosti a účinnosti Zmluvy sa predlžuje o 12 mesiacov za podmienok
uvedených v tejto Zmluve a to aj opakovane maximálne 3 krát.
Ukončením platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy odstúpením, výpoveďou, uplynutím
platnosti tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť uzatvorených Kúpnych
zmlúv. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa naďalej použijú na vzťahy Zmluvných strán
vyplývajúce z Kúpnych zmlúv, ktoré nezanikli splnením ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti
tejto Rámcovej zmluvy.
Odstúpenie od Rámcovej zmluvy, vypovedanie Rámcovej zmluvy, uplynutie platnosti Rámcovej
zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy
a/alebo Kúpnej zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady Tovaru, ani
zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.

11.12 Kontaktné osoby
Kupujúci:

obchodné záležitosti: xxxxxxxxxxxx, tel.: ..............., fax: .................. e-mail: ...................
technické záležitosti: xxxxxxxxxxxx, tel.: ..............., fax: .................. e-mail: ...................
miesto dodania a prevzatie Tovaru:
xxxxxxxxxxxx, tel.: ..............., fax: .................. e-mail: ...................
Predávajúci:
obchodné záležitosti: [x]
technické záležitosti: [x]
miesto dodania a prevzatie Tovaru: [x]

11.13 Rozhodné právo
Táto Rámcovej zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
K rozhodovaniu prípadných sporov z tejto Rámcovej zmluvy, resp. Kúpnej zmluvy je príslušný
všeobecný súd podľa miesta sídla Kupujúceho.

11.14 Informovanosť o dodávaných a nových produktoch
Predávajúci sa zaväzuje pre tovary podľa bodu 1.2.1:
(a) v prípade požiadavky kupujúceho zabezpečiť bezplatné školenie na produkty uvedené
v bode 1.2.1;
(b) v prípade zavedenia nových modelových radov poskytnúť kupujúcemu informatívne
návody na použitie týkajúce sa daných tovarov(specsheets), resp. zabezpečiť bezplatné
zapožičanie takýchto produktov;
(b) umožniť kupujúcemu sa bezplatne zúčastňovať workshopov a školení, ktoré budú
organizované výrobcom na území Slovenskej republiky a budú mať štatút „Otvorené pre
zákazníkov“.

11.15 Vyhotovenia
Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.

PRÍLOHY k Rámcovej zmluve:
Súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
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Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

ABCDE-

Cenník
Záručné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky - odberateľ NAFTA a.s. (uvedené na www.nafta.sk)
Technická špecifikácia Tovaru Predávajúceho
Súťažné podmienky Kupujúceho platné vo výberovom konaní

V Bratislave, dňa : ............................

_____________________________
NAFTA a.s.
Meno: xxxxxx
Funkcia: xxxxxxx

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

___________________________
xxxxxx
Meno: [x]
Funkcia: [x]

_____________________________
NAFTA a.s.
Meno: xxxxxx
Funkcia: xxxxxx
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Prílohy
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