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

medzi zmĺuvnými strąnami.

obchodné meno: INMEDIA, spol. s ľ.o.
sídlo: Námestie sNP 1l,960 07 Zvolęn
IČo: 36 019 208
lČ opH: ĺK202OO66829
zápis oR oS B.Bystrica odd. Sro, vložka č,.4345ls
bankové spojenie: UniCređit Bank, a.s.' pobočkaZvolen
číslo účtulkód banky: sK22 1111 0000 0066 1942 9000
konajúca prlosEodníctvom:Ing. Miloš Kriho, konateľ

Mgr. Lucia Krihová, konateľka

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

takto:

Clánok 1

Predmet zmluvy

1. Touto laipnou zmluvou sa predávajíci zavänlje dodávať kupujúcemu hnuteľné veci
(ďalej len ,,tovať') uľčené v článku 2 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo
a kupujúci sazavän$e zaplatiť predávajúcemľza tento tovar kúpnu cenu uľčenú v článku
3 tejto znluvy. Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé
kúpne zm|uvy (ďalej len ,,čiastkové zmluvy") uzavreté međzi zmluvnými stľanami
v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kupnej
zmluve sú podstatn;imi náleŽitosťami každej čiastkovej zmluvy uzavretej medzi
zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej zmluvy. Prípadné odchylné
ustanovenia uvedené v čiastkových kupnych zmluvách uzatváraných na podklađe tejto

zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.
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člĺ'' ok 2
Tovar

1. Predávajúci sa zavänlje dodávať kupujúcemu mrazený tovar a potravinárske výľobky
podľa ponukového listu predávajúceho.

2. Ponukoý list je predávajúci oprávnený aktualizovať kedykoľvek počas trvania tejto
zmluvy a to jednostranným pľávnym úkonom _ oznźtmením predávajúceho kupujúcemu.

člĺ''ok 3
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je určená v ponukovom liste, ktoý sa aktualizuj ekaždý mesiac a cena
je uľčená v EURo bez DPH.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť pľedávajúcem|l za dodaný tovar kupnu cenu do 14 dní odo
dňa vystavenia faktury. Lehota splatnosti sa nemení, pokiaľ s tým nevysloví predávajúci
písomný súhlas, napľ. Ęým, že vystaví, novú fakturu. Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre
bude pľipočitaná aj DPH v zmysle platných právny predpisov. Miestom plnenia pre
úhľađu kupnej ceny je sídlo predávajúceho alebo účet predávajúceho uvedený na prvej
strane tejto zmluvy.

3. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením laipnej ceny alebo jej časti, je povinný zap|atiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,l oÁ denne z d|žnej sumy za každý deřl
omeškania. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej
časti o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty splatnosti, je kupujúci povinný zap|atiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 0,5 o/o z laipnej ceny.

Člĺ.'ok 4
Ponuka, prijatie ponuky a dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, ktoru predávajúci
potvrdí. Potvrdenie objednávky je predávajúci povinný oznźlmiť kupujúcemu najneskôr
đo 3 dní od đoručenia objednávky. Zapisomnű objednávku ajej potvrdenie sa považuje
aj faxová objednávka a potvrdenie alebo objednávka a potwdenie uskutočnené foľmou
elektronickej pošty, pľípadne telefonicky alebo ústnę. Čiastková lnipna zm|uvamôŽe bý'
uzavretá aj písomnou foľmou na jednej listine podpísanej oboma zmluvnými stľanami.
Pre odstránenie pochybností, zabežnű obchodnú zvyklosť povaŽujú zmluvné strany tieŽ
potvľdenie objednávky faktickým konaním pľedávajúceho spočívajúcom v dodaní tovaru
podľa objednávky kupujúceho.

2' Dodaciu lehotu a mnoŽstvo; tovaru jednotlivej objednávky určuje v objednávke kupujúci.
Predávajúci je povinný dodať tovaľ v objednanom mnoŽstve a v lehote určenej
kupujúcim.

3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu
nakladať s tovarom v mieste sídla kupujúceho. Zmluvné stľany sa dohodli, žepredźwajíci
hľadí všetky náklady spojené s prepravou tovaľu do miesta plnenia.

člĺnok 5
Prechod vlastníckeho práva a ĺebezpečenstva škody na tovaľe

1. Zm|uvné strany sa dohodli, že podľa $ 445 obch. zźkonrńka vlastnícke pľávo k tovaru
prechádza na kupujúceho až úplným zaplatenim kupnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovaľe prechźĺdzana kupujúceho dodaním tovaru.
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članok 6
Vady tovaľu

1. Pľedávajúci je povinný dodávať tovar vmnoŽstve, akosti avyhotovení pođľa tejto

zmluvy' tak aby účelkaŽdej čiastkovej zmluvy zostal zachovaný.
2. Ak pľedávajúci poruší svoje povinnosti ustanovené vyššie, má tovar vady.

3. Predávajúci zodpovedá Za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

4. Kupujúci je povinný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskôr do

5 dní po tom, čo vady zistil alebo pľi vynaložení odbornej staľostlivosti mal možnosť
zistiť pri prehliadke uskutočnenej pri preberaní tovaru. Predávajúci je povinný vady
tovaru bez zbytoěného odkladu odstrániť a to dodaním náhĺadného tovaru zavadný tovar
alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo poskýnutím zľavy z lúpnej ceny vo výške
pripadajúcej na vadný tovar.

člĺ'' ok 7
Doba tľvania a zánĹk zmluvy

1. Táto zmluv a savzatvára na dobu a, J!!,.{.,'.4.!łŁ
2. Zmluvazariká:

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

(b) výpoveďou ktorejkoľvęk zo nnluvných strán, pńčom výpovedná lehota je 3-

mesačná azačneplynút'prvým đňom mesiaca nasledujúceho mesiaci, v ktorom
bola qipoveď doručená.

Zr'.:Jľr"Jr,Ło8.',"nĺu

1. Všetky spory vyplývajúce ztejto rámcovej kúpnej zmluvy sa riadia právom štátu

predávajúceho, t j. právom Slovenskej republiky.
2. Zmlvvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne písomne oznámiť akékoľvek zmeny

a to najmä zmenu sídla, obchodného nazvu, Zmęnu štafutáľnych orgánov, zmenu účtu,

ktoý je pre zmluvu ĺozhodujúci atď. Zm|uvné strany doručujú na adresu uvedenú

v záhlaví tejto zmluvy,o dokial' nie je jej zmena oznámená druhej strane. V prípade, ak sa

riadne doruěovanú zásielku nepodarí doručiť, povaŽuje sa zásielka za doručenú tretím

dňom od odoslania zásielky.
3. Zmluvné stľany sa zavänlju zachovávat' mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva,

kÍoré sa im stanú zĺáme v rĺámci zmluvných vzťahov. tnak zodpovedajú za škodu

spôsobenú porušením tohto obcho dného taj omstva.
4. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušovať len písomne.
5. Zmluvné stľany a ich zásfupcovia uzavręIi zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo stĺán, altj

jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.

Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne pľečítali,
porozumeli jej obsahu anaznak súhlasu zmluvu podpisujú.

6. Zm|uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ztoho jeden si ponechá predávajúci a jeden

kupujúci.
7. Zmluvanađobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných stran.
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8. Zmluvĺé vzťahy sa v otźnkach. ktoré nie sú upravené priamo v zmluveo riadia

ustanoveni ami ztĺk. č,. 513l1gg1 Zb. obchodného zźĺ<oĺlrĺika v platnom znení a ostatným

platnýchprávnychpredpisov. r . lg. Zmluvnéstľany sa dohodli, Že okĺem tých spoľov, pri ktorych to ztkon č':.24412002 Z' z'

(ďalej 1en,,Zákono ľozhodcovskom kánanĺ;; výs1óvne vyluěuje' predloŽia všetky spory'

ktoĺé međzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou vrźftane sporov o

platnosť, trvanie a výklad tejto zmluvy ako aj o nahĺadu škody a vydanie bezdôvodného

obohatenia na ľozhodnutie Stálemu'ľozhodcovskému súdu JUSECo zriadenému pri

JUSECo ..r.o.,_rcó,_ąl ĺĺI 6'74, so sídlom Moskovská 23,974 04 Banská Bystrica

(ďalej l"n "Ro'hodcovský súd''), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom

vymenovaným Rozhodcávským súdóm konati podľa slovenského právneho poriadku a

podľa ľokovacieho poriadku a štatutu Rozhodcđvského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú,

Že vylučujú podanie žalobypodľa $ 40 ods. 1 písm. h)-Zźkonao rozhodcovskom konaní'

a Že sa ľozhođnutiu Rozhodcou.Ĺého súdu, ktoré bude pľe ne konečné, ztxäzĺé a

vykonateľn é, bez výhrad podriadia'

10. Vprípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa zakéhokol'vek đôvodu stane

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), ĺemá a ani nebude to mať za

následok neplatnosť, neúěinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy'

Zmb,lvĺéstľany sú pávinné v dobrej viere, ľeśpektujúc zásady poctivého dobých Íffavov

rokovať tak, aby Lolo neplatné, neúčinne äleuo nevynútiteľné ustanovenie písomne

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

podobný ustanoveniu, ktoré je ĺahĺadzované, priěom účel a zmysel zmluvy musí bt'
zachovaný. Do doby, pokiaľ ĺutĺto dohoda nebůde uzavľetá, rovnako v prípade, akl< 1ej

vôbec nedôjde, p:r"Žíjri sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútitelhého

ustanoveni a iné ustanoveni a zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú

ustanoveniu ĺorr"."rLých právnych pieđpisov a inštitutov, ktoré sú upravené slovenským

právnym poriadĹom,-priđom *u po.'zĺiĺ také.ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám

predchádzajúcej vety.
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