RÁMCOVÁ ZMLUVA KÚPNA
medzi
OEM Automatic, s.r.o.
so sídlom Bratislavská 8356, Trnava 917 01, IČ 36 811 629
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava,
oddiel Sro, vložka 22723/T
konajúca prostredníctvom pána Jana Drlíka
(ďalej len „Predávajúci“)
na strane jednej
a
......................................................
so sídlom .............................................
IČ: ........................
DIČ: ......................
zapísaný.....................................................
konajúci/zastúpený .................................................................................
(ďalej len „Kupujúci“)
na strane druhej
uzatvárajú dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka v súlade s § 409 a nasl. zák. č. 513/1991
Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „obchodný zákonník“) a zák. č.
244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní
nasledujúcu
rámcovú kúpnu zmluvu
(ďalej len „Zmluva“)

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1
Spoločnosť je dodávateľom elektrokomponentov pre priemyselnú automatizáciu
(ďalej len „Tovar“).
1.2
Kupujúci je spoločnosťou, ktorá je obchodným partnerom Predávajúceho a
odoberá od neho Tovar.
II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda podmienok nákupu Tovaru na základe objednávky
Kupujúceho.
2.2
Zmluvné strany konštatujú, že Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu objednaný
Tovar na základe podmienok stanovených touto Zmluvou a zmluvou o dodávke Tovaru
(pozri bod 3.2 nižšie) a podľa aktuálneho cenníka Tovaru Predávajúceho.
III.

OBJEDNÁVKA A ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU

3.1 Objednávkou Kupujúceho sa rozumie objednávka dodania Tovaru učinená faxom,
elektronicky (e-mailom), príp. telefonicky. Na základe objednávky Tovaru predávajúci
spracuje potvrdenie objednávky, v ktorom bude uvedené:
(a) špecifikácia Predávajúceho (dodávateľa) a Kupujúceho (odberateľa);
(b) číslo objednávky;
(c) špecifikácia objednaného Tovaru, jeho množstvo a cena;
(d) lehota dodania Tovaru;
(e) spôsob dodania Tovaru;
(f) spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny.
(ďalej len „Potvrdenie objednávky“)
3.2
Potvrdenie objednávky bude podpísané zo strany Predávajúceho ako dodávateľa a
podpísané zaslané odberateľovi, t.j. Kupujúcemu, faxom, poštou alebo elektronicky (scan
Potvrdenia objednávky e-mailom). Kupujúci Potvrdenie objednávky podpíše a podpísané
zašle späť Predávajúcemu faxom, poštou alebo elektronicky (scan Potvrdenia objednávky
e-mailom). Doručením takto podpísaného Potvrdenia objednávky Kupujúcim
Predávajúcemu dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dodávke Tovaru.
IV.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1
Kúpna cena Tovaru bude stanovená podľa aktuálneho cenníka Tovaru
Predávajúceho, platného ku dňu vystavenia Potvrdenia objednávky. Kupujúci bude
Predávajúcim priebežne informovaný o výške kúpnych cien Tovaru a jej zmenách.

4.2
Na Tovar, ktorý bude Kupujúci ďalej distribuovať, poskytne Predávajúci
Kupujúcemu zľavu v súlade s Cenníkovými zľavami, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č.
1 tejto Zmluvy.
4.3
Kúpnu cenu dodaného Tovaru je Kupujúci povinný uhradiť na základe faktúry daňového dokladu vydaného Predávajúcim a priloženého k dodávke Tovaru. Splatnosť
kúpnej ceny Tovaru je stanovená na 14 dní, ak nie je v Potvrdení objednávky stanovené
inak.
4.4
Pri oneskorení sa Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti sú
Predávajúcim účtované úroky z oneskorenia vo výške 0,1 % z kúpnej ceny Tovaru alebo jej
neuhradenej časti za každý deň meškania.
4.5
Predávajúci poskytne Kupujúcemu kreditný limit, pri prekročení ktorého je
Predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky Tovaru, a to až do zníženia kreditu na
stanovený limit. Výšku kreditu a jeho podmienky určili strany dohodou, ktorá tvorí prílohu
č. 2 tejto Zmluvy.
4.6
Vlastníctvo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho okamžikom zaplatenia
celej kúpnej ceny, t.j. pripísaním čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene na účet
Predávajúceho.
V.

DODANIE TOVARU A ZÁRUKA

5.1
Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote a spôsobom stanoveným v Potvrdení
objednávky. Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu dodania Tovaru v prípade
oneskorenia sa dodávateľov Predávajúceho s dodávkou objednaného Tovaru, vždy je však
povinný Kupujúceho o tejto skutočnosti vopred informovať. V takomto prípade je
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy o dodávke Tovaru.
5.2

Na Tovar dodaný Predávajúcim sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

VI. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
6.1
Predávajúci do 2 pracovných dní potvrdí objednávku Kupujúceho, alebo ho v
rovnakej lehote vyrozumie, že jeho pohľadávku neprijíma. V prípade, že objednávka
Kupujúceho nebude spôsobilá na prijatie a potvrdenie Predávajúcim len kvôli chýbajúcim
náležitostiam, vyrozumie Predávajúci vo vyššie uvedenej lehote o tejto skutočnosti
Kupujúceho so žiadosťou o zaslanie riadnej objednávky.
6.2

Predávajúci je oprávnený objednávku neprijať v nasledujúcich prípadoch:
a) Objednávka nemá náležitosti stanovené touto zmluvou
b) Kupujúci prekročil dohodnutý kreditný limit a nedoplnil ho ani do 5 pracovných
dní potom, ako bol Predávajúcim vyzvaný učiniť tak

6.3
Predávajúci sa zaväzuje vyrozumieť Kupujúceho o zmenách v Cenníku, a to
najmenej 1 mesiac pred tým, než nadobudnú účinnosť, formou zaslania upraveného
cenníka Tovaru na adresu Kupujúceho. Ak tak Predávajúci neučiní, vzťahujú sa pôvodné
podmienky na všetky objednávky zo strany Kupujúceho v období 1 mesiaca od ohlásenia
cenových zmien.
6.4

V prípade zvýšenia cien Tovaru sa nevzťahujú nové podmienky na objednávky už
prijaté a potvrdené. V prípade zníženia cien nadobúdajú tieto zmeny účinnosť
podľa oficiálneho dátumu účinnosti tejto zmeny.

VII. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
7.1

Kupujúci sa zaväzuje riadiť aktuálnym cenníkom Tovaru Predávajúceho.

7.2
V objednávke Kupujúci uvedie všetky údaje potrebné na jej vybavenie, hlavne
špecifikáciu jednotlivých druhov Tovaru a pri každom druhu jeho požadované množstvo.
Objednávka musí byť podpísaná osobou oprávnenou za Kupujúceho uzatvárať
objednávky na nákup tovaru.
7.3
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k
Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
7.4
Kupujúci sa zaväzuje viesť knihu reklamácií Tovaru, ktoré vykonajú jeho
odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar prevzatý Kupujúcim na základe tejto
rámcovej zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať
Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné
v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúce sa
Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili
kvôli jeho oprave do servisu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrení na stiahnutie Tovaru,
ak vznikne takáto potreba.
7.5
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo
sporoch súvisiacich s Tovarom.
7.6

Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovare vykonávať žiadne úpravy s výnimkou
takých úprav, ku ktorým dá predávajúci predchádzajúci písomný súhlas.

7.7

Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria
obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho
dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti účinnosti
tejto zmluvy.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN VYPLÝVAJÚCE Z DUŠEVNÉHO A
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
8.1
Všetky práva z duševného a priemyslového vlastníctva vo vzťahu k Tovaru náležia
Predávajúcemu a osobám s ním prepojeným.
8.2

Kupujúci nie je oprávnený:
a) robiť kópie Tovaru, vytvárať, napodobňovať alebo upravovať Tovar
a/alebo pomáhať tretej osobe, aby tak činila;
b) akýkoľvek nehmotný majetok Predávajúceho používať na iných výrobkoch
ako na Tovare, dodávať alebo ponúkať na dodanie akékoľvek iné výrobky
takým spôsobom, ktorý by mohol u odberateľov alebo potencionálnych
odberateľov vyvolať dojem, že ide o Tovar alebo o výrobky vyrábané alebo
predávané Predávajúcim a ďalej nie je oprávnený žiadnym iným spôsobom
spájať nehmotný majetok s marketingom iných výrobkov alebo služieb, ako
je Tovar;
c) zmeniť, odstrániť alebo urobiť nečitateľným originálny výrobný text na
Tovare.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
uzatvára sa na dobu neurčitú. Povinnosť vyrovnať si vzájomne záväzky z tejto zmluvy
vyplývajúce trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. Počas platnosti tejto zmluvy môže
byť zmluva zrušená písomnou dohodou oboch strán alebo písomnou výpoveďou, pričom
výpovedná lehota činí 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede. Podľa podmienok stanovených zákonom či dohodnutých touto
Zmluvou môžu strany od Zmluvy odstúpiť.
9.2
Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len na základe písomnej dohody
oboch strán formou číslovaných dodatkov. Strany súhlasia s tým, že takáto dohoda môže
byť učinená aj prostredníctvom faxu za predpokladu, že každá jej stránka bude podpísaná
obidvomi stranami.
9.3
V prípade vypovedania Zmluvy budú až do konca výpovednej lehoty doručené
objednávky Kupujúceho vybavované Predávajúcim podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
9.4
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti, výklade
alebo zrušení, budú riešené tromi rozhodcami pred Rozhodcovským súdom Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych
predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany
záväzné.

9.5

Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa
riadi obchodným zákonníkom.

9.6
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu
originálu a každá strana obdrží jeden.
6.7
Strany sa dohodli, že budú zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých
ustanoveniach tejto Zmluvy, a to aj jeden rok po skončení jej platnosti a účinnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva tak, ako bola napísaná, zodpovedá ich
pravej vôli a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V ____________ dňa____________

V ____________ dňa ____________

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

_____________________________
OEM Automatic, s.r.o.
Jan Drlík

____________________________

