
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 014/2019
uzatvorená podľa § 409 anasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci:
Sídlo spoločnosti:

RENOST- kolieska&castors,s.r.o.
Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 
Ing. Šanoba Vincent, konateľ 
36762504 
SK2022369756

Zastúpený : 
IČO:
IČ pre DPH :
Zapísaný v Obch.reg.Okr..súdu v Žiline, č.18843 / L
Bankové spojenie:
/ďalej len „predávajúci"/

SK10 0200 0000 0027 9720 1959, VÚB Banka,a.s., Bratislava

a

Zastúpený : 
IČO:
DIČ:

Kupujúci: /ZO ň  U1/4 L ( J  I f  p Ĺ V ď / i'l  ľ/fj I )  O /¿O Z o  N  ¿ c  £ 0
Sídlo spoločnosti: /j/lh 4. H l- í lH iU  _ 4 S1? C  J 0Z.OL C N)J>£¿4/0 ¡c

Zapísaný
Bankové spojenie: O cjCO  O C O V  OO-'/P] ó  / / 3
Tel. kontakt:
/ďalej len „kupujúci"/

Predávajúci i kupujúci zhodne prehlasujú, že ich podnikateľská činnosť je zaregistrovaná podľa platného 
slovenského alebo českého práva, že sú riadne zapísaní v obchodnom príp. živnostenskom registri, nebolo 
rozhodnuté o ich likvidácii, ani reštrukturalizácii, nepodali návrh na konkurz, ani im nie je známe, že by tento 
návrh podala tretia osoba. Kupujúci ďalej prehlasuje, že mu nie je známa žiadna iná skutočnosť, ktorá by mala 
alebo mohla mať podstatný a nepriaznivý vplyv na plnenie jeho platobných záväzkov z kúpnych zmlúv uzavretých 
s predávajúcim, alebo by plnenie týchto záväzkov mohla ohroziť.

1.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli za účelom efektívneho uzatvárania čiastkových kúpnych zmlúv uzatvoriť túto 
rámcovú kúpnu zmluvu s nasledovným obsahom.

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe písomných, alebo elektronických objednávok 
kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje takto objednaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
Neoddeliteľnou súčasťou a podkladom na plnenie predávajúceho z tejto zmluvy sú objednávky kupujúceho, ktoré 
budú potvrdené predávajúcim. Každá objednávka musí obsahovať druh a množstvo tovaru, dodaciu lehotu 
a spôsob dopravy. Predávajúci je oprávnený v prípade, ak je lehota uvedená v objednávke, túto zreálniť na 
najbližšiu možnú dodaciu lehotu, pričom je o tejto skutočnosti bezodkladne povinný informovať kupujúceho. 
Kupujúci má v takomto prípade právo zrušiť objednávku v lehote 3 dní spôsobom, akým vykonal objednávku. 
V prípade, ak predávajúcemu nedôjde prejav vôle kupujúceho zrušiť objednávku v priebehu 3 dní od oznámenia 
zmeny dodacej lehoty kupujúcemu, má sa za to, že kupujúci s novou dodacou lehotou súhlasí. Zmluvné strany 
vyhlasujú, že najneskôr momentom potvrdenia objednávky, resp. momentom uplynutia 3 dňovej lehoty na 
potvrdenie zmeny dodacej lehoty, dochádza medzi zmluvnými stranami k uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy, 
ktorá sa spravuje ustanoveniami tejto zmluvy.

2.1 Cena tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom zverejneným na webovej stránke predávajúceho www.renost.sk 
alebo konkrétnou cenovou ponukou pre kupujúceho ku dňu predaja v € bez DPH, ktorú predávajúci uvedie aj v 
potvrdenej objednávke.

3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu na základe vyúčtovania formou faktúry s náležitosťami daňového 
dokladu, najneskôr do dňa splatnosti. Faktúru predávajúci vystaví pri dodaní tovaru kupujúcemu. Faktúra je

Článok I.
PREDMET ZMLUVY

Článok II. 
KÚPNA CENA

Článok III.
PLATOBNÉ PODMIENKY

http://www.renost.sk


splatná do 14 dní, od dodania tovaru kupujúcemu, a to bankovým prevodom na účet predávajúceho. Dňom 
úhrady sa rozumie deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zaväzuje sa zaplatiť z dlžnej 
sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

3.3. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania aj samostatným dokladom a kupujúci je 
povinný tieto úroky z omeškania uhradiť najneskôr do dňa splatnosti určenom v takomto doklade.

3.4. Predávajúci poskytne kupujúcemu na zakúpený tovar základný rabat vo výške 5%. Rabatové podmienky budú po 
uplynutí 6. mesiacov od začiatku spolupráce a každý ďalší rok, prehodnocované, na základe množstva 
odobratého tovaru kupujúcim.

3.5. Predávajúci poskytuje kupujúcemu kreditný limit vo výške: 500,- € s DPH. Kreditný limit je maximálna výška 
nezaplatených záväzkov z obchodného styku kupujúceho voči predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť svoje 
záväzky voči predávajúcemu aj pred uplynutím doby splatnosti v prípade, že žiada od predávajúceho dodať ďalší 
tovar nad rámec kreditného limitu.

3.6. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu akýkoľvek tovar (vrátane tovaru z potvrdenej objednávky) 
v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s plnením si svojich záväzkov podľa tejto zmluvy

Článok IV.
PODMIENKY DODANIA TOVARU

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa odsúhlasenej objednávky. Ak nie je dohodnuté inak, tovar je dodávaný 
na parite EXW Ružomberok, v zmysle INCOTERMS 2010. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním 
prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho s tým, že zásielka je riadne označená ako zásielka určená pre 
kupujúceho.. Prepravné náklady sa stanovujú dohodou a sú uvedené v potvrdenej objednávke .

4.2 Dodanie tovaru sa uskutoční na základe dohovoru a to buď: vlastným odvozom kupujúcim, alebo dopravnou 
službou objednanou kupujúcim, alebo predávajúcim. Dohodnutý spôsob dopravy je vyznačený v potvrdení 
objednávky. Osoba, ktorá má tovar prevziať, je povinná preukázať, že je oprávnená k prevzatiu tovaru kupujúcim.

Článok V.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na výhrade vlastníckeho práva predávajúceho. Kupujúci nadobudne 
vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5.2. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu pred dodaním tovaru, nadobudne vlastnícke právo k tovaru, len čo mu 
je dodaný tovar odovzdaný.

Článok VI.
VADY TOVARU A REKLAMÁCIE

6.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí. Reklamáciu na chybnú dodávku tovaru je kupujúci povinný 
uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo mal zistiť pri prehliadke tovaru, najneskôr však do 5 
pracovných dní odo dňa dodania tovaru.

6.2 Pred expedíciou tovaru dopravcovi predávajúci zaeviduje hmotnosť expedovaného tovaru na vážnom lístku. Pri 
reklamácii množstva tovaru bude reklamácia uznaná len vtedy, ak bude chýbajúci tovar potvrdený vážnym 
lístkom.

6.3 Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru v zmysle právnych predpisov. U rolovacích koliesok a kolies je potrebné 
rešpektovať všetky informácie o kritériách výberu a výpočte nosnosti /DIN EN 12530, 12532/. Pri nedodržaní

podmienok sa predávajúci zbavuje povinnosti zodpovednosti za kvalitu a vlastnosti výrobku. Záruka sa 
nevzťahuje na vady výrobku spôsobené nevhodným výberom ,alebo používaním

/viď. katalóg RENOST 8, Technické informácie ,str.4-21 /

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENÁ

7.1 Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce rámcové kúpne zmluvy uzavreté medzi 
predávajúcim a kupujúcim.

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo strán obdrží po 

jednom vyhotovení.



7.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve strany prednostne a výhradne riešiť dohodou a len v 
prípade, ak nedospejú k zhode, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých 
na základe tejto zmluvy, čiastkových kúpnych zmlúv alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik týchto zmlúv v zmysle ustanovenia §3 zákona č. 244/2002 Z. z. na rozhodnutie v rozhodcovskom 
konaní pred jediným rozhodcom STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, zriadenom pri právnickej 
osobe IUDEX s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa 43, 036 01 Martin a to za podmienok a podľa pravidiel 
vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu pri IUDEX a jeho Rokovacím poriadkom. Zmluvné strany sa 
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní zaväzujú podriadiť s tým, že takéto rozhodnutie bude pre 
zmluvné strany konečné a záväzné.

7.5 Účastníci zmluvy vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že rozumejú zmluve v slovenskom jazyku, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne a vážne. Zmluvu si pred podpisom riadne prečítali, jej 
obsahu porozumeli, nemajú žiadne výhrady a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia 
obidvoch zmluvných strán.

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 -  Zoznam osôb oprávnených objednávať tovar v mene 
kupujúceho

V Ružomberku dňa
í/t

■Hf ■ f . f c n

Predávajúci Kupujúci

Ing. Šanoba Vincent 
konateľ
HCMACT l//%I!/ípt/,,»í?.r^f+npc c .1* n

* ’ ’a-r* v." t: •
R,p.4piSíSP:ečiatka-i ¡íyummtar'.i. PodpisÁpečiatka

Komunálne služby 
Mesta Ružomberok 
. ^ám.  A. Hlinku 1
034 01 Ružomberok

ICO 5211304,


