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Čl. 1. Zmluvné strany
Spoločnosť:

Adresa:
Zapísaná:
IČO:
IČ DPH :
zastúpená:
tel.:
mail:
(ďalej

DeLUX - SM, s.r.o.
1. mája 939, 952O1 Vráble
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka
31427855
SK2020405750
Ing. Annamária Striešková - konatel'ka spoločnosti
Mgr. Rastislav Demeš - konateľ spoločnosti
037/776 87 11 , 037/776 87 24
delux@delux.sk

číslo:

3209/N

len „Predávajúci")

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad Ul. 1. mája 2
953 O1 Zlaté Moravce
IČO: 00308676
zastúpené: lng. Peter Lednár, CSc. , primátor mesta
(ďalej

len „Kupujúci")

(Predávajúci a Kupujúci budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne ako
"Zmluvné strany" a táto rámcová zmluva o dodávke tovaru bude ďalej označená ako „ Zmluva")

Čl. II. Preambula
Predávajúci je právnickou osobou, založenou podl'a práva SR, ktorej predmetom činnosti je
výroba a distribúcia čistiacich, hygienických prostriedkov a osobných ochranných pracovných
prostriedkov,
Kupujúci je právnickou osobou, založenou podľa práva SR.
Kupujúci má záujem, aby mu Predávajúci dodával objednané tovary spôsobom a za podmienok
uvedených v ďalších ustanoveniach Zmluvy.

1.

2.
3.

ČI. III. Predmet Zmluvy

1.

Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovať a dodávať Kupujúcemu počas doby
platnosti Zmluvy tovar na základe konkrétnych písomn) ch objednávok Kupujúceho za
podmienok dohodnutých v Zmluve a za podmienok konkrétnych potvrdených objednávok.
pričom každá zmluvnými stranami písomne potvrdená objednávka sa stáva samostatnou
kúpnou zmluvou podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení, ktorej nedeliteľnou súčasťou je táto Zmluva, na druhej strane záväzok
Kupujúceho za poskytnutý tovar zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci sa
zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar vybratý Kupujúcim na základe ponuky Predávajúceho
v sortimente a množstvách objednaných Kupujúcim.
Miesto dodania tovaru je : Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. I. mája č.2, 953 O1 Zlaté
Moravce.
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2.

To varom sa rozumejú hnuteľné veci - v ponuke Predávajúceho.
Dodávka tovaru podľa tejto zmluvy bude rea lizova ná na zá kl ade píso mnýc h objednávok
kupujúceh o. ktorá musí obsahovať minimálne:
druh ,
značku,

3.

množstvo,
cenu,
termín, miesto dodania tovaru .
Kupujúci bude zasielať predávajúcemu objednávky e-mailom, na požiadanie predávajúceho
dodatočne aj poštou. Za okamih obdržania objednávky sa považuje moment obdržania
objednávky predávajúcim.
Každá písomná objednávka bude Kupujúcim doručená Predávajúcemu spravidla aspoň 3
pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je oprávnený
predpokladať, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho (hlavne e-mailové
správy z domén : @zlatemoravce.eu), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konať za
Kupujúceho.
Objednávka
bude
zasielaná
Kupujúcim
e-mailom
na
adresu
Predávajúceho:
objednavky@delux.sk; martina.dezoova@delux.sk; Objednávka bude Predávajúcim potvrdená
e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný deň na e-mailovú adresu Kupujúceho, z ktorej bola
objednávka zaslaná Predávajúcemu.
Predávajúci je povinný odpovedať na objednávku Kupujúceho tým, že ju potvrdzuje, alebo tým,
že mení jej zadanie. V prípade, že Predávajúci vo svojej odpovedi na objednávku Kupujúceho
zmení zadanie objednávky, najmä ak upraví položku ceny, je Kupujúci povinný potvrdiť túto
zmenu, alebo zaslať nový návrh objednávky.
K uzatvoreniu samostatnej dielčej zmluvy podľa Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdil
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zmien
objednávky.

Čl. IV. Ceny a platobné podmienky
1.

2.
3.

4.

Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuky
Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť poskytnutých cien Predávajúci garantuje počas
celej doby platnosti zmluvy.
Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR určené na predajnú jednotku /ks, balenie/ a je
špecifikovaná takto:
- cena bez DPH
- DPH
- cena s DPH
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako „príloha č. I" je ponukový list Predávajúceho s cenami
platnými v čase podpisu Zmluvy a garantovanými do 31.4.2015.
Predávajúci je povinný vystaviť osobitne Kupujúcemu uvedenému v článku 1. Zmluvy na
dodaný tovar súhrnnú faktúru - daňový doklad raz za mesiac, ktorú je Kupujúci povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli , že Predávajúci má právo v prípade nezaplatenia faktúry v lehote
splatnosti na úrok z omeškania podľa§ 369 a obchodného zákonníka.

Čl. V. Dodacie podmienky

1.

Kupujúci je povinný v objednávke uviesť nasledovné údaje:
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho
číslo objednávky
druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cien podl'a cenníka
Predávajúceho
požadovaný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a času
požadované miesto dodania tovaru

....,,cJ

2.
3.
4.

5.

men o a priezvi sko osoby opráv nenej tovar prevziať, s uvedením tel.č. a e-mailO\ej adres)
meno a priezvisko osoby, ktorá objedná\ h.u \) Sta, ·il a, s uvedením tel.č. a e-mailovej adres)
Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v sú lade
so Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou.
Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predávajúci moh ol dodať tovar
v dohodnutej dobe. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať v dohodnutej dobe.
Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená na účet a riziko Predávajúceho až do okam ihu
prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na adrese Kupujúceho, potvrdením dodaci eho li stu
/FCO sklad Kupujúceho/ .
Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dobe určenej v objednávke,
najneskôr do siedmych pracovných dní od objednania tovaru. Dodaný tovar bude balený
a označený menom podľa objednávky.

Čl. VI. Vady tovaru a nároky vyplývajúce z ich uplatnenia

1.
2.

3.

3.

4.
5.

Tovar má vady, ak nebol dodaný v množstve a akosti podľa objednávky Kupujúceho. Za vady
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než bolo uvedené v objednávke Kupujúceho.
Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho zaslaním reklamácie
formou e-mailu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Ostatné vady
tovaru je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho v záručnej dobe v súlade s
Obchodným zákonníkom. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní
minimálne 12 kalendárnych mesiacov od dodania tovaru. V prípade, že výrobca alebo dovozca
tovaru poskytuje na tovar záručnú dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, na dodaný tovar sa v takomto
prípade vzťahuje dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom alebo dovozcom tovaru.
Ak je dodaný Kupujúcemu vadný tovar, Zmluva je porušená podstatným spôsobom, Kupujúci
má v takomto prípade právo na:
- odstránenie vady tovaru dodaním náhradného tovaru rovnakého druhu za vadný tovar
- dodanie chýbajúceho tovaru
- odstránenie vady opravou, akje vada opraviteľná
- primeranú zľavu z kúpnej ceny
- odstúpenie od Zmluvy
Právo rozhodnúť sa medzi nárokmi uvedenými v bode 3. tohto článku patrí Kupujúcemu len ak
svoje rozhodnutie oznámi Predávajúcemu v zaslanom oznámení o reklamácii vady tovaru alebo
bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vadu tovaru včas neoznámil Predávajúcemu .
Účinky odstúpenia od Zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak Kupujúci nemôže vrátiť tovar
v takom stave, v akom mu tovar bol dodaný, teda nepoužitý (tým sa nemyslí napr. rozbalenie
obalu na tovare).

Čl. VII. Ochrana dôverných informácii
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach , ktoré
sú predmetom Zmluvy alebo zmlúv uzavretých na základe Zmluvy alebo o dôverných
informáciách o druhej Zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti
s ňou. Za porušenie tohto ustanovenia sa nepovažuje poskytnutie takýchto informácií na základe
zákonnej povinnosti a tiež právnym, finančným a daňovým poradcom.
Záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na dôverné informácie tvoriace obchodné
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie,
ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné alebo také
informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri
poskytnutí informácií, ako s dôvernými. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek neverejne
prístupné informácie obchodnej, výrobnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie o
niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch a zákazníkoch zmluvnej strany, cenové
dohody zmluvných strán, know-how niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, počítačové

databázy, software al ebo dokum entác ie v akej ko l\ ek podobe č i už zachytené hmotne a lebo
ústn e poskytnuté.
Zmlu vná strana nesmi e pos kytnúť ti eto dôve rn é in fo rmác ie tretím osobám, okrem vyšš ie
uved ených prípadov. Ani po ukon čení ú č inn osti Zmlu vy však nes mi e niektorá Zmlu vná strana
po u ž iť dôverné informáci e v rozpore so Zmlu vo u. Z mlu vné strany sú zodpovedn é za plneni e
záväzku mlčanlivo sti vrátane konania svojich zam estn ancov a spo lupracovníkov a zaväzujú sa
prijať príslušné opatrenia voči svojim zamestn ancom a iným spo lupracujúcim osobám na
splnenie záväzku ml čanlivosti vyplývajúceho z tejto zmlu vy.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , od 14.4.2014 do 31.4.2015 . Zmluvu a tým aj všetky diel č ie
zmluvy môže každá zmluvná strana ukončiť:
a) Dohodou : Dohoda musí byt' písomná, mu sí v nej byť uvedený dátum ukon če nia
zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich .
b) Výpoveďou: Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykoľvek
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu . Vý povedná doba je jeden mesiac a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek zmluvná
strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti
uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej
poskytnutej druhou zmluvnou stranou .
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia Obchodným
zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj ďal š ími právnymi predpismi platnými na
území SR.
Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami formou číslovaných dodatkov,
ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Za riadne doručenie písomnosti súvisiacej so Zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu sídla
druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá Zmluvná strana
doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení Kupujúcim v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú .

Vo Vrábľoch , dňa 10.4.2014
Za Predávajúceho:

)~DELUX

V Zlatých Moravciach,
Za Kupujúceho:

dňa .f.1/?.~ ..~.?f ~ .....

DELuX-SM, s.r.o.
1. mája 939
952 01 VRÁ BLE
IČO: 31 427 855
IČ DPH: SK2020405750

Mgr Rastislav Demeš
konateľ spoločnosti
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In g. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

