
Rámcová krĺpna zm|uva
uzavľetó podľa ust. s 409 a nasl. v spojení s ust. s 269 ods. 2 obch. zákonníkn

medzi zmluvnými stranami

obchodné meno: INMEDIA, spol. s ľ.o.
sídlo: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČo: 36 0I9 208
IČ opH: sI<2020066829
zźryis: oR oS B.Bystrica odd. Sro, vložkač,.4345ls
bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., pobočkaZvolen
číslo účfu/kód banky: 6619429000/1 11 1

konajúca prostredníctvom:Ing. Miloš Kľiho, konateľ
Mgr. Lucia Krihová, konateľka

ďalej len,,predávajúci"
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ďalej len,,kupujúci"

takto:

Clánok 1

Predmet zmluvy

Touto kúpnou zmluvou sa predávajuci zaväzuje dodávať kupujúcemu hnuteľné veci

(ďalej len ,,tovar") určené v článku 2 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke pľávo

a kupujúci sa zav'ázuje zaplatiť pľeđávajúcemu Zatento tovar kúpnu cenu uľčenú v článku

3 tejto zmluvy. Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje Sa na všetky jednotlivé

kúpne zm|uvy (ďalej len ,,čiastkové zmluvý') uzavreté medzi zmluvn;imi stranami

v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej

zmluve .ú podstatnými náležitosťami každej čiastkovej zmhxy uzavretej medzi

zmluvnými stranami počas trvania tejto ľámcovej zmluvy. Prípadné odchylné

ustanovenia uvedené v 8iastkoých kupnych zmluvźrin uzatvźtraĺých na podklade tejto

zmluvy majú pľednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.

číslo účtulkód banky:
konajúca prostrďníctvom:
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Člĺn ok 2
Tovar

1. Predávajúci sa zavđzuje dodávať kupujúcemu mrazený tovaľ a potravinárske qýĺobky
podľa ponukového listu predávajúceho.

2. Ponukový list je predávajúci oprávnený aktualizovať kedykoľvek počas trvania tejto
zmluvy a to jednostranným právnym úkonom _ ozniímením pľedávajúceho kupujúcemu.

Clánok 3
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je určená v ponukovom liste, ktoý sa aktualiz,ajekaždý mesiac a cena
je určená v EURO bez DPH.

2. Kupujúci je povinný zap|atiť pľedávajúcemlJ za dodaný tovar hipnu cenu do 14 dní odo
dňa vystavenia faktury. Lehota splatnosti sa nemení, pokiaľ s tým nevysloví predávajúci
písomný súhlas, napľ. týnr, ževystavi novú fakturu. Ku laipnej cene uvedenej vo fakture
bude pripočitaná aj DPH v zmysle platných právny predpisov. Miestom plnenia pre
úhĺadu kúpnej ceny je sídlo predávajúceho alebo účet predávajúceho uvedęný na prvej
strane tejto zmluvy.

3. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením lnipnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť
predávajúcemu úľok z omeškania vo výške 0,I o/o denne z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej
časti o viac ako ó0 dní po uplynutí lehoty splatnosti, je kupujúci povinný zap|atiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 0,5 yo z kripnej ceny.

Ponuka, o.,, ",,ľi:ľů} ľaoau,,i" tovaru

1. Dodanie tovaru sa uskutoěňuje na zźtklade objednávky kupujúceho, ktoru predávajúci
potvľdí. Potvrdenie objednávky je pľedávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najneskôr
do 3 dní od doručenia objednávky.Za písomnú objednávku a jej potvrdenie sa povaŽuje
aj faxová objednávka a potvrdenie alebo objednávka a potvrdenie uskutoěnené formou
elektronickej pošty, prípadne telefonicky alebo ústne. Čiastková kúpna zmluvamôŽe bý
uzavretá aj písomnou formou na jednej listine podpísanej oboma zmluvnými stranami.
Pľe odstránenie pochybností, zabežnű obchođnú zvyklosť povaŽujú zmluvné strany tiež
potvrdenie objednávky faktickým konaním predávajúceho spočívajúcom v dodaní tovaru
podľa objednávky kupujúceho.

2. Dodaciu lehotu a množstvo; tovaru jednotlivej objednávky uľčuje v objednávke kupujúci.
Pľedávajúci je povinný dodať tovar v objednanom množstve a v lehote určenej
kupujúcim.

3. Pľedávajúci splní svoju povinnost' dodat'tovar kupujúcemu tým, že umoŽní kupujúcemu
nakladat's tovarom v mieste sídla kupujúceho. Zmluvné stľany sa dohodli, žepredávajűcĺ
hĺadí všetky nfülady spojené s pľepravou tovaru do miesta plnenia.

Člĺ.'ok 5
Prechod vlastníckeho práva a nebezpeěenstva škody na tovare

1' Zmluvné strany sa dohodli, že podľa $ 445 obch' zźtkonrika vlastnícke právo k tovaru
prechádza na kupujúceho až úplným zaplatenim kupnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujriceho dodaním tovaru.
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člĺ''ok 6
Vady tovaru

1. Pređávajúci je povinný dodávat' tovar v mnoŽstve, akosti a vyhotovení podľa tejto

zmluvy, tak aby účel kaŽdej čiastkovej zmluvy zostal zachovaný.
2. Ak pľedávajúci poruší svoje povinnosti ustanovené vyššie, má tovaľ vady.
3. Predávajúci zodpovedá Za vady, ktoré má tovaľ v okamihu, keď precbádza

nebezpečenstvo škody na tovaľe na kupujúceho.
4. Kupujúci je povinný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskôr do

5 dní po tom, čo vady zistil alebo pri vynaloŽení odbomej starostlivosti mal moŽnosť
zistiť pri prehliadke uskutočnenej pri pľebeľaní tovaru. Pľeđávajúci je povinný vady
tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť a to dodaním náhĺadného tovaru zavadný tovar
alebo dodaním chýbajúcęho tovaru, alebo poskýnutím zľavy z kupnej ceny vo výške
pripadajúcej na vadný tovaľ.

Clánok 7
Doba trvania a zánik zmluvy

Táto zmluv asauzatvára na đobu od ../.,.t..kłao 3u. /ł//
Zmluvazaniká:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom, ktoý bol dohodnutý ako deň
zétĺikuzmluvy,

(b) výpoveďou ktoľejkoľvek zo zmluvných stľán, pričom 1ipovedná lehota je 3-
mesačná azačne plpút'pľv,ým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaci, v ktorom
bola qipoveď doručená.

Clánok 8
Záverečné ustanovenia

Všetky spory vyplývajúce ztejto ľámcovej kúpnej zmluvy sa riadia právom štátu
predávajúceho, t j. právom S lovenskej republiky'
Zmluvné stľany sú si navzájom povinné bezodkladne písomne oznámiť akékoľvek zmeny
a to najmä Zmenu sídla, obchodného názv!, zmenu štatutárnych oľgánov, zmenu účfu,
ktoý je pre zmluw rozhodujúci atď. Zmluvné stľany doručujú na adresu uvedenú
v záll'avi tejto zmluvy, dokiaľ nie je jej zmena oznźtmená druhej strane. V prípade, ak sa
ľiadne doručovanú zásielku nepodarí doručiť, povaŽuje sa zásielka za doruěenú tľetím
dňom od odoslania zásielky.
Zmluvné strany sa zaváĄu zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva'
ktoré sa im stanú zĺálme vrámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu
spôsobenú porušením tohto obchodného tajomstva.
Túto zmluvu možno meniť alebo zrušovať len písomne.
Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavre|i zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strźn, aĺrj
jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
Zástupcovi a zm|vvných stľán, ľespektíve zmlilvné strany si zmluvu ľiađnę pľečítali,
porozumeli j ej ob sahu a ĺa znak súhlasu zmluvu pođpi sujú.
Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ztoho jeden si ponechá predávajúci a jeden

kupujúci.
Zm|uvanadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania druhou zo zm|uvných stľan.
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8. Zmluvné vzťahy sa v ottnkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, riadia

ustanoveni ami zík. č,. 51311991 Zb. obchodného zákorľríka v platnom zĺęrń a ostatným

platných právnych predpisov.
g. żmluvné-strany saäonóati, Že okĺem tých sporov, pri ktoľých to zźkon č:..24412002 Z. z.

(d'alej len ,,Zákono rozhodcovskom konaní") výslovne vylučuje, predloŽia všetky spory'

ktoré medzi nimi vznjkli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou vrátane sporov o

platnost', trvanie a výklad tejto zmluvy ako aj o náhradu škody a vydanie bezdôvodného

obohatenia na rozhôdnutie Stálemu rozhodcovskému súdu JUSECo znadeĺému pri

JUSECo s.r.o.' ĺČo: ąl 11I 674, so sídlom Moskovská 23, 974 04 Banská Bystrica
(ďalej len ''Rozhodcovský súd''), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom

vymel1ovanyrn Rozhodcovským súdom konať podl'a slovenského právneho poľiadku a

pód1'u rokovacieho poľiadku a štatutu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú,

że vylučujú podanie Ža\oby podľa $ 40 ods. 1 písm. h) Zákona o rozhodcovskom konaní,

a že sa ľozhodnutiu Rozhóđcovského súdu, ktoľé bude pre ne konečné, ztpäzné a

vykonateľn é, bez výhrad podriadia.
10. V pnpade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane

n"plutné, neúěinné alebo nevynútiteľné (obsoletné)' nemá a ani nebude to mať za

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy.

Zmluvnéstrany sú povinné v dobrej viere, ľešpektujúc zźsady poctivého dobých ĺnÍavov

rokovať tak, aby Ĺolo neplatné, neúčinné alębo nevynútitel'né ustanovenię písomne

nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo moŽno najviac

podobný ustanoveniu, ktoré je nallradzované, pričom účel a zmysel zrriuvy musí bý'
Żachováný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavrettĺ, ľovnako v pľípade, ak k nej

vôbec n"áô3d", pouŽijú sa na nahľadeníe neplatného, neúěinného alebo nerrynútiteľného

ustanovenia iné ustanovenia zmluvy aaktaké ustanovenia nie sú, potom sa pouŽijú

ustanovenia slovenských pľávnych predpisov a inštitutov, ktoré sú upravené slovenským

právnym poriadkom, pričom sa pouŽijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám

pr edchtĺdzajúcej vety.


