
821 06 Bratislava
IČO: 31755534

GERIUM, Pri trati 47,
Tel.:02/40240111

KÚPNA ZMLUVA
(RÁMCOVÁ)

uzavretá podl'a ust. § 409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

l. Názov: Gerium
Sídlo: Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO: 317 555 34
Telefón: 02/40240114
Mobil: 0905473211
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova@.gerium.sk.stano@.gerium.sk
Zastúpenie - za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditel'ka

a

2. Obchodné meno
Sídlo
IČO
DlČ
Registrácia
Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktné údaje

Zastúpenie

(ďalej len "kupujúci")

Andrea Mrázová - OBCHOD
Dlhá 1373/20,90031 Stupava
43767842
SK 10 78 185834
120-13683
Slovenská Sporiteľňa
5010072764/0900
Telefón: 0948/524237
Fax: -
E-mail: cashi@centrum.sk
za spoločnosť je oprávnený konať Andrea Mrázová

(ďalej len "predávajúci")

takto:

Článok 1
Predmet zmluvy

l. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu na základe jeho objednávok, počas
doby účinnosti tejto zmluvy tovar zo sortimentu predávajúceho (ďalej len "tovar") a prevádzať na
kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu. Predpokladané množstvo dodaného tovaru je špecifikované v položkovom
rozpočte v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto rámcovej zmluvy.

2. Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej len
"čiastkové zmluvy") uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy formou
objednávok. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú podstatnými náležitosťami každej
čiastkovej zmluvy - objednávky uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej
zmluvy.

Článok 2
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Kúpna cena

1. Predpokladaná kúpna cena podl'a prílohy č. l je~.~.§~.~0ľ EUR bez DPH. Čiastkovú kúpnu cenu si
zmluvné strany individuálne dohodnú pri uzatváraní každej čiastkovej zmluvy - objednávky, pričom
podkladom pre určenie kúpnej ceny budú jednotkové ceny výrobkov uvedené v ponuke predávajúceho,
ktorú predložil na základe výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na predmet
zákazky "Nákup a dodanie hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov" -
Položkový rozpočet. Rozpočet podľa predchádzajúcej vety tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto rámcovej
zmluvy pod poradovým Č. 1.

2. Celková kúpna cena za predmet kúpy realizovaný podľa tejto rámcovej zmluvy na základe jednotlivých
objednávok nepresiahne sumu 13 000,- EUR bez DPH.

3. Kúpnu cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry, ktorú je
predávajúci oprávnený vystaviť na základe dodacieho listu podpísaného oprávnenou osobou kupujúceho
v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia.

4. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa sumu balného a dopravné náklady.

Článok 3
Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.
2. Zaplatenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci bezhotovostným platobným prevodom na účet

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok 4
Objednávka, prijatie objednávky a odvolanie objednávky

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu
osobne, poštou, faxom, e-mailom, ktorú predávajúci kupujúcemu potvrdí. Potvrdením objednávky
predávajúcim je uzavretá čiastková kúpna zmluva.

2. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne:
- obchodné meno kupujúceho;
- sídlo kupujúceho;
- IČO kupujúceho;
- názov objednaného tovaru;
- množstvo objednaného tovaru;
- jednotkovú cenu objednaného tovaru;
- celkovú cenu za objednané množstvo tovaru;
- miesto dodania tovaru;

3. Kupujúci má právo stomovať (odvolať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením predávajúcim.

Článok 5
Dodan ie tovaru

l. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že dodá tovar na miesto dodania
uvedené v objednávke kupujúceho a to v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky, pokiaľ nie je
zmluvnými stranami dohodnuté inak.

2. Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru kupujúcemu je príslušný dodací list, na ktorom je uvedený
dátum dodania tovaru, názov dodaného tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena a celková cena tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že tým, že kupujúci prostredníctvom poverenej osoby podľa čl. 9 podpíše

•••IČO: 31 755534 •••D1Č: 2020957081 •••Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava, č.ú.:2583266317500
•••Tel.: 02/40240 III •••Fax: 02í 40240 122 •••E-mail: cembova@gerium.sk; riaditel.gerium@chello.sk



GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO: 31755534 Tel.:02/40240111

príslušný riadok dodacieho listu, na ktorom je uvedený dátum dodania tovaru, názov dodaného tovaru,
množstvo tovaru, jednotková cena a celková cena, potvrdzuje tým prevzatie tovaru v deň, ktorého dátum
je uvedený na príslušnom riadku dodacieho listu a súhlasí sjeho kúpnou cenou.

3. Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie. Zjavné vady tovaru je

kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Článok 6
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

l. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.
3. Dodaním tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie odovzdanie a prevzatie tovaru na mieste dodania

určeného v objednávke

Článok 7
Zodpovednosť za vady

l. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 8
Doba trvania a zánik zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013, alebo do vyčerpania celkového finančného
limitu vo výške 13 000,- EUR bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnou dňom
nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodného zákonn íka).

2. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť túto
zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden zjej účastníkov nekonal v tiesni, omyle,
ani za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá predávajúci ajeden
kupujúci.

4. ~!~ť.~~r~t.:~,;~~;~;~r.~~b~~~~im;~~~r~~~dáQ~:l~~1ľ;etietoosoby
b))r~ : N.~.'s \':-:Q.~.~..~.......................... číslo OP:.~.b ~.'P..~.:~.~

5. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je
zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa
písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky
doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje .
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu ajednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak
súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa ..!..!..-..r?.f.: ..~,f3 V Bratislave

Andrea Mrá
Dlhá 1373/20Z~~ ;~~CHOD

~

-mai/. caSh'·@ tupava
. I centr sk

~~48~2 •
....................................... ~ ...:.

Predávajúci

GERIUM QťwLIJPri trati 47
W1 On B l' at is' a v a

Kupujúci

Príloha č. I - Položkový rozpočet
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