
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákon nika 

Zmluvné strany: 

Predávajúci: 

Kupujúci: 

CHRlSTEYNS SLOVAKIA s.r.o. 
Panenská 6 
811 03 Bratislava 
IČO: 46872973 
DIČ: SK 2023631401 
Zastúpený: Patrik Žila, konateľ spoločnosti 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava L, odd. Sro, vložka Č. 84728/B 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolf_ Korca, DrSc 
Zlaté Moravce 
Bernolákova 4 
953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
Zastúpený: J'/)< . Iu. l-I~nlMO .,Hp,.,' /!..JJfl 

Zapísaný: 

I. 
Preambula 

Táto Rámcová kúpna zmluva (ďalej len ,,zmluvau alebo .. táto zmluvaU) stanovuje 
všeobecné obcb.odné podmienky pri kúpe tovaru (ďalej len .. podmienky kúpy tovaruU) 
medzi predávajúcim a kupujúcim. spôsob objednávania kúpy tovaru, určenie ceny 
tovaru a niektoré ďalšie práva a povinnosti strán. 



II. 

Predmet plnenia 
(Množstvo a kvalita tovaru) 

2.1 Kupujúci požiada o kúpu tovaru na základe písomnej objednávky doručenej 

predávajúcemu (poštou, faxom) a podpísanej štatutárom alebo poverenou osobou 

kupujúceho. V objednávke adresovanej predávajúcemu kupujúci okrem údajov, ktoré 

ho identiftkujú, uvedie aj 
a) číslo a dátum objednávky, 
b) odkaz, že sa tovar objednáva podl'a Rámcovej zmluvy zo dňa, kedy došlo 

k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, 

cj mno}..stvo tovaru, ktoré objednáva v súlade s bodom 2.3, 

d) čas dodania tovaru, ktorým môže byť presne určený pracovný deň (termín) 

alebo lehota určená podra dní, ktorej posledný deň musí pripadnúť na 

pracovný deň, 

ej miesto dodania tovaru v Slovenskej republike, 

l) určenie kúpnej ceny za tovar podľa platného Cenníka v deň vystavenia 

objednávky, ktorý predávajúci oznámi podľa čJ. III. tejto zmluvy. 

2.2 Kupujúci je povinný doručiť objednávku len v pracovné dni a to najneskôr do 

10.00 hod. toho dňa, ktorý má predchádzať požadovanému terminu dodania tovaru; 

inak sa na prijatie objednávky požaduje výslovný prejav vôle predávajúceho. 

2.3 Množstvo tovaru musí byť udané v dodacích jednotkách podľa cenníka Christeyns 

Slovakia s.r.o. a ich ekvivalentoch. Údaje o tomto objeme si kupujúci vyžiada od 

predávajúceho pred vystavením objednávky. 

2.4 Prijatim objednávky platia pre kúpu tovaru medzi stranami podmienky kúpy 

tovaru v tejto zmluve. 

2.5 Ak predávajúci kupujúcemu (napr. faxom, e-mailom aj telefonicky) neoznámi 

do 16.00 hod., pracovného dňa, v ktorom bola doručená objednávka, že objednávku 

neprijíma, považuje sa objednávka kupujúceho za prijatú dňom, kedy bola 

predávajúcemu doručená. 

Kúpna cens 

3.1 Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán, pričom cena za 

tovar je uvedená v Cenniku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť kúpnu cenu tovaru po dobu trvania tejto 

zmluvy, čím vyjadrí vôľu predávať tovar za zmenenú cenu. 

3.4 Odberateľ sa zaväzuje objednávať tovar v minimálnom množstve 100 kg. 

3. 5 V cenách tovaru sú zahrnuté náklady najeho dopravu do skladu kupujúceho. 
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IV. 

Dodacie podmienky 

4.1 Predávajúci dodá tovar do miesta určeného kupujúcim v objednávke. Inak je 
miestom plnenia sklad kupujúceho. Pri vlastnom odbere tovaru zo skladu 
predávajúceho je miestom plnenia sklad predávajúceho. 

4.2 Pokiaľ je čas dodania tovaru presne určený pracovný dňom, predávajúci dodá 
lovar kedykoľvek v tento deň od 7.00 hod. do 14.00 hod. a kupujúci je povinný tento 
lovar prevziať. Pokiaľ je čas dodania tovaru určený lehotou, predávajúci dodá tovar 
v ktorýkoľvek pracovný deň v Čase od 7.00 najneskôr však do 14.00 hod. posledného 
dňaleholy. 

4.3 Kupujúci sa zaväzuje podpisom zodpovednej osoby potvrdiť doklad o 
prevzatí tovaru na tzv. dodacom liste. 

V. 

Platobné podmienky 

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar. 

5.2 Predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu za dodaný tovar kupujúcemu faktúrou. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Dňom zdaniteľného plnenia je deň 
dodania tovaru kupujúcemu. 

5.3 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar si 
predávajúci vyhradzuje právo uplatňovať úrok z om~kania vo výške 0 ,02 % z dlŽllej 
čiastky za každý deň omeškania a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť popri dlŽllej sume aj 
úrok z omeškania až do úplného zaplalenia. 

5.4 Kupujúci berie na vedomie. že predávajúci je oprávnený pozastavi!" dodanie 
tovaru aj v pripade prijalia objednávky, ak je kupujúci v omeškani so zaplatením 
akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu z akéhokoľvek právneho vzľahu 
s nim. Ak predávajúci z takéhoto dôvodu nedodá kupujúcemu objednaný tovar, 
nebude lo považované za porušenie povinností, ktoré vyplývajú predávajúcemu z tejto 
zmluvy. 
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Vl. 
Zodpovednosť za vady oa tovare 

6.1 Predávajúci dodá tovar v l. Akostnej triede, zodpovedajúci požadovaným 

technickým parametrom. 

6.2 Pri preberacom konani odovzdá predávajúci kupujúcemu doklady, ktoré sú 

potrebné na prevzatie a užívanie. 

6.3 V prípade reklamácie predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení 

Obchodoého zákonníka. 

6.4 Kupujúci je povinný na zjavné porušenie balenia (obalov) a na vady zrejmé už pri 

prevzati tovaru upozorniť predávajúceho na mieste, spísať o tom záznam v prítomnosti 

predávajúceho a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť. 

6.5 Písomné vyhotovenie reklamácie (správa o vadách tovaru) musí obsahovať 

minimálne tieto údaje: 
číslo objednávky 
dátum dodania tovaru zo skladu predávajúceho a číslo dokladu o prevzatí 

druh dodaného tovaru, množstvo vadných kusov 

opísanie vady alebo spôsob ako sa prejavuje 

nárok kupujúceho. 

6.6 Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť si tieto nároky. 

výmenu vadného lovaru za taký istý tovar bez závad 

odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú opravilel'né 

dodanie chýbajúceho množstva. 

VII. 
Ďalšie povinnosti dodávateľa 

7.1 Predávajúci bude vybraným pracovníkom kupujúceho poskytovať podľa 

potreby odborné školenia z bl'adiska používania tovaru a manipulácie s ním. 

7.2 Predávajúci bude v prípade potreby poskytovať odborný servis a poradenskú 

službu priamo u kupujúceho. 

7.3 Predávajúci bude kupujúcemu poskytovať základné písomné podklady o 

produktoch, ktoré sú nevyhnutné k správnemu a bezpečnému používaniu, preprave a 

skladovaniu pred dodávkou tovaru. 
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VUI. 
Ďalšie povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje, že tovar nebude predávať do maloobchodnej siete predajni. 

IX. 

Platnost' zmluvy 

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

9.2 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy okamžite písomne odstúpiť v 
prípade, ak kupujúci porušil niektoré z ustanovení tejto zmluvy. 

9.3 Kupujúci je oprávnený !Úto zmluvu predčasne písomne vypovedať len v 
prípade, ak predávajúci porušil niektoré z ustanovení tejto zmluvy podstatným 
spôsobom. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom meSIaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

9.4 Skončením platnosti tejto zmluvy a to z akéhokoľvek dôvodu nie sú dotknuté 
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zjednotlivých už uzavretých kúpnych 
zmlúv podľa tejto zmluvy. 

9.5 Všetky skutočnosti a informácie vyplývajúce z tejto zmluvy, sú prísne dôverné 
(napr. nmožstvá tovaru, ceny, atď ... ). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať o týchto 
informáciách a skutočnostiach mlčanlivosť a nesprístupniť ich tretím osobám ani toto 
sprístupneníe neumožniť. Nie je porušením záväzku podľa tohto bodu, ak ktorákoľvek 
zmluvná strana poskytne informácie štátnemu orgánu, pokiaľ jej bola toto poskytnutie 
uložené zákonom alebo vykonateľným rozhodnutím tohto orgánu, alebo tretej osobe, 
akje to potrebné na ochranu a uplatňovanie jej práv a oprávnených záujmov. 

9.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom zneni a ostatnými všeobecne 
záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

9.7 Zmena tejto zmluvy je možná len po predchádzajúcej dohode oboch 
zmluvných strán a to formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

9.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie 
zmluvy o spolupráci. 
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9.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Každá zo zmluvných Slrán dostane jeden rovnopis. 

9.10 Zmluvné strany si zmluvu prečitali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a túto na 
znak súhlasu s jei obsahom. právnymi účinkami ako aj slobodoého a vážneho 
prejavu vôle vlastnoručne podpisali. 

V Zlatých Moravciach dňa (I /O otoi $ 

kupujúci 

Priloha: ceruuK 
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