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RÁMCOVA KÚPNA ZMLUVA č. 03/2012 
O DODÁVKACH TOVARU 

 
Dodávateľ: ORAVINGstavebniny, s.r.o.  

so sídlom: M.R.Štefánika 1833 , 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 44 033 656 
zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vl. č. 20363/L 
zastúpená konateľom : Tomáš Jokel 
bankové spojenie :  
číslo účtu:  
tel.: +421 43 5820 990 
fax: +421 43 5820 991 
e-mail: info@oraving.sk 

 
(ďalej aj „predávajúci“)  

 
 
Odberateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín 

so sídlom: Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín  
IČO: 00634 905 

               zastúpená : PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ DONsP  
bankové spojenie : 
číslo účtu :  
tel. :  043/5864 651 
fax : 043/5801 200 
e-mail : donsp@donsp.sk 

 
(ďalej aj „ kupujúci “)  

 

sa dohodli na uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach tovaru  
s nasledovným obsahom: 

 
 

Čl. I. 
Úvodné  ustanovenie 

 
1. Kupujúci čestne vyhlasuje, že údaje o ňom uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedajú skutočnému 

stavu, že nepodal návrh na výmaz z obchodného registra alebo návrh na zrušenie živnostenského 
oprávnenia, že nie je v likvidácii, nepodal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu ani nemá žiadnu 
vedomosť o tom, že by návrh na vyhlásenie konkurzu na neho podala iná osoba. Ďalej vyhlasuje, že 
neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na plnenie jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä povinnosť zaplatiť kúpnu cenu alebo, ktorá by plnenie jeho 
povinností ohrozila alebo mohla ohroziť. 

 
2. Kupujúci predloží predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy kópiu výpisu z obchodného registra alebo 

z iného registra, v ktorom je zapísaný, nie však starší ako tri mesiace.  
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou na základe písomných, alebo elektronických 

objednávok 
2. kupujúceho potvrdených predávajúcim predávať kupujúcemu tovar, a to v množstvách uvedených 

v objednávke  kupujúceho za dohodnutú cenu. 
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu podľa podmienok tejto 

zmluvy.  
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Čl. III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za dodanie tovaru v rozsahu čl. I. ods. 1 bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške uvedenej 
v zozname tovaru spolu s aktuálnym cenníkom, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za tovar bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu na účet 

predávajúceho alebo v hotovosti. 
 

3. Ku zmene cien a počtu ponúkaných tovarov môže dôjsť len na základe dohody zmluvných strán vo 
forme očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podpísanom oprávnenými osobami obidvoch 
zmluvných strán. 

 

4. Ak kupujúci prostredníctvom objednávky bude požadovať dodanie tovaru, ktorého cena nie je 
potvrdená v objednávke, cenu tohto tovaru si zmluvné strany dohodnú na základe osobitnej dohody. 
Predávajúci takúto objednávku potvrdí a lehota na dodanie tovaru začne až potom, keď bude uzatvorená 
osobitná dohoda o cene objednaného tovaru.  

 
5. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej  predávajúcim, ktorá 

je splatná do 90 odo dňa jej vystavenia, prevodom na účet predávajúceho č. účtu 2438222053/0200 
vedený vo VUB a.s. Dolný Kubín alebo účtu 2640237558/0200 vedený vo VUB a.s. Dolný Kubín. Za 
deň zaplatenia kúpnej ceny za tovar sa považuje dátum, kedy je kúpna cena v plnej výške pripísaná na 
účet predávajúceho.   Splatnosť faktúr začína plynúť dňom dodania tovaru na miesto určné v danej 
písomnej objednávke  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že finančný objem neuhradenej kúpnej ceny za tovar dodaný na základe 

objednávky kupujúceho nesmie prekročiť súčet kúpnej ceny za dodaný tovar pred jej splatnosťou a 
kúpnej ceny za tovar po jej splatnosti limit neuhradenej  kúpnej ceny (kreditný limit) v celkovej výške 
30.000 EUR bez DPH.Po prekročení limitu a márnom uplynutia 3 dní bez úhrady kúpnej ceny 
kupujúcim, ktorá by zabezpečila dodržanie limitu je predávajúci oprávnený okamžite zastaviť 
prijímanie ďalších objednávok a neuskutočniť už objednané dodávky tovaru kupujúcemu.     

 
 

Čl. IV. 
Spôsob objednávania tovaru 

 
1. Kupujúci je oprávnený písomnú objednávku odoslať predávajúcemu faxom na č. 043/5820 991,  

e-mailom na adresu info@oraving.sk, alebo poštou na adresu M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín 
 

2. Kupujúci v objednávke uvedie minimálne tieto nasledovné skutočnosti: 
• základné aktuálne identifikačné údaje kupujúceho, 
• základné aktuálne identifikačné údaje predávajúceho, 
• presné určenie objednaného tovaru podľa jednotlivých položiek 
• množstvo tovaru uvedením presného počtu tovaru podľa jednotlivých položiek  
• presnú adresu miesta dodania objednaného tovaru 
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
• termín dodania tovaru.   

  
3. Predávajúci v prípade, že je schopný dodať požadovaný tovar, objednávku kupujúceho písomne potvrdí 

kupujúcemu v lehote do dvoch pracovných dní od jej obdržania, a to faxom, emailom alebo poštou.  
 

4. Predávajúci je oprávnený vrátiť objednávku kupujúceho, ak je v objednávke uvedený nesprávny údaj o 
druhu tovaru  alebo iná dohodnutá náležitosť objednávky kupujúceho. 

 
5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

čl. III. tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu aj za prevzatý tovar od 
poddodávateľa ( ďalej aj „výrobca“) ktorý tovar od výrobcu objednal predávajúci a to aj napriek tomu, 
že tovar dodal kupujúcemu výrobca. 
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Čl. V. 
Doba a miesto dodania tovaru 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje tovar uvedený v potvrdenej písomnej objednávke kupujúceho dodať 

kupujúcemu podľa písomnej objednávke ktorú predávajúci potvrdil.     
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude dodávať tovar kupujúcemu do areálu v sídle 
spoločnosti kupujúceho počas pracovných dní v čase od 06:00 hod. do 17:00 hod., ak si zmluvné strany 
nedohodnú iné miesto alebo čas dodania tovaru. 

 
3. K riadnemu splneniu záväzku predávajúceho dodať tovar uvedený v potvrdenej písomnej objednávke 

dôjde odovzdaním dohodnutého tovaru v mieste dodania kupujúcemu podľa ods. 2 tohto článku a 
podpísaním dodacieho listu alebo iného preberacieho dokladu kupujúcim. 

 
4. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar balený v štandortnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie počas 

preprav 
 

 
Čl.VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane počas tohto 
zmluvného vzťahu každú zmenu týkajúcu sa úplného obchodného mena a ďalších identifikačných 
údajov, predovšetkým obchodné meno, právnu formu, štatutárneho zástupcu, sídlo, IČO, DIČ, bankové 
spojenie, číslo účtu a ďalšie podstatné náležitosti.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný prijať akékoľvek ďalšie objednávky od 

kupujúceho a dodávať tovar kupujúcemu, pokiaľ bude mať kupujúci voči predávajúcemu neuhradené 
splatné záväzky pochádzajúce z tejto kúpnej zmluvy, a toto právo má predávajúci až do úplného 
zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, ktoré má z titulu tejto kúpnej zmluvy.  

 
 

Čl. VII. 

Záruka za akosť, zodpovednosť za vady a spôsob reklamovania vád  

 
1. Predávajúci preberá záruku za to, že ním dodávaný tovar spĺňa všetky zákonom a inými predpismi 

vyžadované kritériá kvality a bezpečnosti. 
 

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania.  
 

3. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť poštou predávajúcemu písomnú správu o vadách na 
tovare. V reklamácii je povinný uviesť: 

presné označenie reklamovaného tovaru, 
označenie dodacieho listu, ktorým bolo potvrdené prevzatie reklamovaného tovaru kupujúcim, 
množstvo reklamovaného alebo nesprávne dodaného tovaru, 
popis vady tovaru a spôsob akým sa prejavuje. 
 

4. Oznámenie vady tovaru predávajúcemu je považované za včasné, pokiaľ je kupujúcim správa o vadách 
prostredníctvom pošty doručená predávajúcemu u zjavných vád a vád množstva do 7 dní odo dňa 
zistenia vady tovaru kupujúcim. Výnimka z reklamačnej lehoty poškodeného tovaru v dodávke, sa 
môže uznať v prípade, že ide o tovar, ktorý bol pri preberaní zabalený už z výrobného závodu a nebolo 
možné fyzicky skontrolovať nepoškodenosť tovaru. Skryté vady je kupujúci povinný písomne 
reklamovať ihneď po zistení, najneskôr však do 90 dní od dodania tovaru.  

 
5. Predávajúci je povinný reklamáciu tovaru od kupujúceho vybaviť do 30 dní od doručenia oznámenia 

kupujúceho o vadách predávajúcemu.  
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Čl. VIII. 
Odovzdanie a prevzatie tovaru 

 
1. Prevzatie tovaru sa kupujúci zaväzuje potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste hneď po prevzatí 

tovaru v areáli sídla kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať tovar, napriek tomu, že tovar má drobné 
nedostatky alebo ak predávajúci dodá tovar v menšom množstve ako je uvedené v objednávke a zaviaže 
sa, že chýbajúci tovar dodá. 

 
Čl.IX. 

Paletové hospodárstvo 

1. Predávajúci štandartne dodáva výrobky a obchodný tovar na paletách výrobcu.  
 

2. Predávajúci fakturuje cenu paliet pri odbere výrobkov a obchodného tovaru stanovenú podľa 
aktuálnych oficiálnych cenníkov výrobcu. Čiastku za palety je kupujúci povinný uhradiť pri platení 
kúpnej ceny. 

 
3. Predávajúci poskytne kupujúcemu čiastku určenú podľa výrobcu za každú vrátenú nepoškodenú paletu.  

 
4. Rozhodujúcim obdobím pre vrátenie paliet je kalendárny rok. Na konci sa prevedie invetnúra skladu 

paletového konta a po odsúhlasení kupujúcim je podkladom k nastaveniu počiatočného stavu 
paletového konta pre nasledujúci rok.  

 
Čl. X. 

Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 
 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo od 
času, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar 
neprevezme.                   

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným 

zaplatením kúpnej ceny podľa čl. III. tejto zmluvy. 
 

3. Ak si kupujúci zabezpečí prepravu sám, prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho naložením 
tovaru na ložnú plochu vlastného dopravného prostriedku v niektorom zo skladov predávajúceho, alebo 
v niektorom z  výrobných závodov podpredávajúceho. Splnomocnený zástupca kupujúceho skontroluje 
kvalitu, množstvo a sortiment tovaru naloženého na dopravný prostriedok a svojim podpisom potvrdí 
zhodnosť údajov s údajmi na dodacom liste. 

 

Čl. XI. 

Doba trvania zmluvy a jej skončenie 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu  u  r č i t ú  od 1.1.2012 do 31.12.2012. 
 

2. Okrem ukončenia zmluvy vzájomnou písomnou dohodou, môže počas trvania zmluvy ukončiť zmluvu 
ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 
mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 
 
 
 
 
 
 

Čl. XII. 
Doručovanie 
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1. Písomnosť doručovaná podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú účastníkovi tejto zmluvy aj 

v prípade ak : 
a) písomnosť zasielaná účastníkovi tejto zmluvy na poslednú známu adresu sa vráti s tým, že 

adresát nie je známy, a to dňom vrátenia zásielky účastníkovi tejto zmluvy, ktorý ju odoslal, 
a to aj vtedy ak sa dotknutý účastník o doručovaní písomnosti nedozvie, alebo 

b) si ju účastník tejto zmluvy neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky účastníkovi zmluvy, ktorý 
ju odoslal, alebo ju účastník tejto zmluvy odoprel prijať, a to dňom tohto odopretia. 

 
 

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísanými oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 
 

2. Odstúpenie od zmluvy podľa tejto zmluvy je možné iba písomnou formou, a to doporučeným listom 
doručeným druhej zmluvnej strane. 

 
3. Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

 
5. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.       

 
                                                  
 

 
 
 

V Dolnom Kubíne,  dňa ...............       V Dolnom Kubíne dňa .................. 
 
 
  
 
  
        Za kupujúceho:                Za predávajúceho: 
 

 

 

.....................................                                ........................................... 
        PhDr. Jozef MINTÁL                            Tomáš JOKEL                                                 
                 riaditeľ                                                                                                         konateľ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       


