
R á m c o v á    k ú p n a      z m l u v a 
uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Zmluvné strany:  
 

 1.  
  Predávajúci :            ATRIO PLUS  s.r.o. 

  Sídlo                        J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 

  Zapísaný v            Okresný súd  Trenčín, OR, oddiel Sro, v zložke 18337/R 

  Oprávnený k podpisu zmluvy Ing.Karol Považan, konateľ 

           IČO                           36 844 781 

           DIČ              2022456106 

           IČ DPH   SK2022456106 

           Bankové spojenie     Slovenská sporiteľňa 

           Číslo účtu                     SK0809000000005039805773 

           Telefón               046 540 42 40 

           Fax                                          046 540 42 40 

 
 

2.   
Kupujúci    :                         Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

                                              Mudr. Ladislava Nádáši Jégého, 023 14 Dolný Kubín 

     zastúpený:                              PhDr. Jozef Mintál, MBA -  riaditeľ DONsP 

           IČO:                                       00634905 

           DIČ:                        2020563754 

           IČ DPH            SK2020563754 

           Telefón:                                   043 5801208 

           Fax:                                         043 5801200 

           Bankové spojenie :                 Štátna pokladnica  

           Č. účtu:                                 7000481029/8180, 

          IBAN:                                    SK61 8180 0000 0070 0048 1029  

 
         
       Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov  vyhodnotenia elektronickej 
aukcie zo dňa 27.3.2017, ktorou bolo zrealizované obstarávanie polyetylénových vriec na 
odpad. 

 



 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o obchodných, dodacích, fakturačných 
a platobných podmienkach a o povinnostiach zmluvných strán, ktorými sa budú riadiť 
čiastkové kúpne zmluvy vznikajúce na základe písomnej objednávky kupujúceho na dodávku 
vriec PE v  požadovanom rozsahu dodávky  a za  jednotkovú cenu,  ktorá je výstupnou cenou 
z elektronickej aukcie zo dňa 27.03.2017.  
 
2. Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje položkovite ceny za jednotlivé položky, ktoré boli 
vysúťažené elektronickou aukciou. Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.                                                                
 
 
 

II. 
Uzavretie kúpnej zmluvy 

 
1. Požiadavky kupujúceho na  nákup tovaru podľa čl. I. tejto zmluvy sa budú realizovať 
formou čiastkových objednávok, ktoré si uplatní kupujúci u predávajúceho písomne. 
V objednávke bude určené množstvo požadovaného tovaru a  jednotková cena podľa  
výstupnej ceny z  elektronickej aukcie. 
2. Objednávka kupujúceho doručená a potvrdená predávajúcim s ohľadom na túto kúpnu 
zmluvu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva  sa záväznou pre obidve zmluvné strany. 

 
 
 
 

III. 
Dodanie tovaru 

 
1.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať objednaný tovar  na adresu kupujúceho čiastkovej 
objednávky v lehote do 7 dní od doručenia objednávky.   
2. Predávajúci je povinný odovzdať  predmet zmluvy  kupujúcemu v zodpovedajúcej kvalite, 
nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení. 
.  
 
 

 
IV. 

Kúpna cena 
 

1.  Kúpnou cenou pre účely budúcich kúpnych zmlúv  za dodanie predmetu  zmluvy na 
základe čiastkových objednávok  je jednotková cena, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej 
aukcie zo dňa 27.03.2017. Táto cena je záväzná . Cena je uvedená s DPH. 
2.  Náklady na dopravu do sídla kupujúceho  bude znášať predávajúci. 
3. Predávajúci  sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy garantovať jednotkovú cenu za 
predmet zmluvy, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa 27.03.2017. 



 
                                                                      V. 

Platobné podmienky: 
 
1. Za dodaný tovar v rozsahu objednávky vystaví predávajúci faktúru najneskôr do 3 dní od  
uskutočnenia dodávky. Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenou osobou 
predávajúceho. 
2. Faktúra musí obsahovať  tieto náležitosti: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, 
sídlo; číslo zmluvy; číslo faktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; fakturovanú sumu v jednotkovej cene a  
cena celkom bez DPH s DPH; označenie predmetu plnenia po položkách, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby.  
V prípade, že vo faktúre nebudú všetky náležitosti, kupujúci túto predávajúcemu vráti. 
Predávajúci zašle novú faktúru s novou lehotou splatnosti.  
3.  Kupujúci   je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 90 dní od jej doručenia.  
 
 
 
 
 

VI. 
Prechod vlastníckeho práva 

 
1. Vlastníctvo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci dňom jeho zaplatenia. 

 
 
 
 
 

VII. 
 
 

Sankčné ustanovenia 
 

1.  Ak predávajúci nedodá tovar v rozsahu čiastkovej objednávky v lehote podľa čl. III. bod 1.  
má kupujúci  právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny čiastkovej objednávky 
za každý deň omeškania, s prihliadnutím na bod 4. čl. III.  
2.  V prípade,  ak kupujúci neuhradí čiastkovú faktúru v lehote uvedenej v čl. V. bod 3,  
predávajúci má právo účtovať penále z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za 
každý deň omeškania.  
 
 
 

 
Vlll. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  24 mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy. 



3. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán  a to 
formou písomných dodatkov.  
4. Všetky práva  a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka . 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží predávajúci a dve 
vyhotovenia obdrží kupujúci.  

 
 

v Prievidzi, dňa :       v Dolnom Kubíne, dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................                                                ................................................ 

predávajúci                                                                           kupujúci 
Ing. Karol Považan, konateľ                                              PhDr.Jozef Mintál, riaditeľ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 


