
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych

predpisov (ďalej ako, Zmluva") medzi

Predávajúci: Hilti Slovakia spol. s r.o. Kupujúci: SOŠdas Krásno nad Kysucou
So sídlom: Galvaniho 7, 8_1 O~ Bratislava
IČO: 31 344 44 - o sídlom 02302 Krásno nad Kysucou Č. 1642
DrČ: 202031 20
rč DPH: SK20_031 ·LO IČO: 891 83-
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava T,oddiel: Sro. vložka číslo: -t -30'8 Konajúci prostrednicrvom: PaedDr JánPalko riaditeľ
Konajúci prostredníctvom: Marek Kiš-Bandi, konateľ
(ďalej ako "Predávajúci") (ďalej ako "Kupujúci")

(ďalej spolu ako "Zmluvné strany" ajednotlivo ako "Zmluvná strana")

Čl. l. Predmet Zmluvy
l. I Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri nákupe

tovaru Predávajúceho Kupujúcim.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho odoberať tovar určený

Predávajúcim na účely realizácie projektu "Hilti stroje pre školy" (ďalej ako "Projekt"), pričom Kupujúci
je povinný dodaný tovar prevziať a uhradiť Predávajúcemu riadne a včas jeho cenu, vrátane ceny za ostatné
služby, ak boli tieto súčasne Kupujúcemu poskytnuté, napr. služby dopravy.

Čl. ll. Kúpna cena a platobné podmíenky .
2.1 Kúpna cena tovaru určeného Predávajúcim na účely realizácie Projektu je ...~ ..... EUR /ks ( slovom:

ú/"..J <

1H,m'aU.feur) s DPH 1bez DPH.
2.2 Kúpnu cenu je Kupujúci povinný uhradiť v lehote splatnosti faktúry vystavenej Predávajúcim na kúpnu

cenu príslušného tovaru. Lehota splatnosti faktúry je vždy 14 dní odo dňa jej vystavenia. Kupujúci súhlasí
so zasielaním faktúr elektronickou formou na e-m,ailovú adresu palko@sosdaskrasno.sk Akúkoľvek zmenu
e-mailovej adresy pre účely e-fakturácie je Kupujúci povinný Predávajúcemu bezodkladne písomne
oznámiť .

...••

Čl. III. Dodanie a prevzatie tovaru
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu funkčný tovar bez platnej elektronickej revízie. Kupujúci je

povinný do 30 dní od prevzatia tovaru overiť funkčnosť tovaru a vykonať elektronickú revíziu. V prípade,
že tovar nie je funkčný alebo nebude na základe elektronickej revízie zabezpečenej Kupujúcim spôsobilý
na riadne užívanie, Kupujúci je oprávnený tovar vrátiť a požadovať náhradný tovar alebo vrátenie kúpnej
ceny daného tovaru.

3.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
3.3 Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar, najmä akje Kupujúci v omeškaní so splnením svojich

povinností podľa tejto Zmluvy, najmä s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu alebo omeškanie
hrozí, alebo ak Kupujúci poruší svoje záväzky z tejto Zmluvy alebo takéto porušenie hrozí.

Čl. IV. Záruka a Zodpovednost' za vady
4.1 Kupujúci berie na vedomie, že tovar určený Predávajúcim na účely realizácie Projekru bol používaný

a Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu na tento tovar záruku. Predávajúci nie je povinný vykonávať servis
Kupujúcim zakúpeného tovaru ani mu nie je povinný poskytnúť náhradné diely. Za vykonávanie
elektronickej revízie tovaru po prevzati tovaru, ako aj za bezpečnosť práce s tovarom zodpovedá v celom
rozsahu Kupujúci.

4.2 Za vady tovaru dodaného Kupujúcemu Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
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Čl. Y. Osobitné ustanovenia

5.1 Kupujúci sa zaväzuje, že tovar zakúpený od Predávajúceho na základe tejto Zmluvy bude využívať výlučne
ako pomôcku pri výučbe svojich študentov, tovar nebude s výnimkou študentov prenechávať žiadnym iným
tretím osobám na odplatne ani bezodplatné užívanie, tento tovar ďalej nescudzí a bude ho využívať výlučne
na svoje interné účely spojené s výučbou. V prípade, že Kupujúci poruší svoj záväzok podľa tohto bodu
Zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe tejto Zmluvy (ďalej
ako "kúpna zmluva"), predmetom ktorej bol predaj tovaru, v súvislosti s ktorým Kupujúci porušil svoj
záväzok podľa tohto bodu Zmluvy. Odstúpením sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje a Zmluvné strany sú
povinné do 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúcemu vrátiť si navzájom plnenia poskytnuté na
základe kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety riadne
a včas, je povinný nahradiť Predávajúcemu vzniknutú škodu, ktorej výška bude určená hodnotou
nevräteného tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zostávajú v platnosti aj
po zániku tejto Zmluvy podľa bodu 6.3 čl. VL tejto Zmluvy.

5.2 Kupujúci nesie zodpovednosť za dodržovanie bezpečnosti práce so strojmi zakúpenýrni od Predávajúceho
na základe tejto Zmluvy, ktoré sa Kupujúci zaväzuje používať v súlade návodom k použitiu daného stroja,
ktorý je pre Kupujúceho prístupný v elektronickej forme na webovej stránke Predávajúceho www.hilti.sk
alebo bude Kupujúcemu odovzdaný pri dodaní stroja v listinnej forme. Kupujúci sa zároveň za týmto
účelom zaväzuje zabezpečiť pre študentov, ktorí budú tovar zakúpený od Predávajúceho na základe tejto
Zmluvy používať potrebné školenie o bezpečnosti práce so strojmi. .

5.3 Kupujúci sa ďalej zaväzuje informovať Predávajúceho o každej strate, odcudzení alebo zničení tovaru, a to
e-mailorn zaslanýrn na adresu hilti@hiItLsk alebo telefonicky na zákazníckej linke 800 II 5599. V prípade
splnenia povinnosti Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety Predávajúci môže na základe vzájomnej
dohody s Kupujúcim nahradiť stratený, odcudzený alebo zničený tovar poskytnutím iného tovaru, za
predpokladu, že Kupujúci doloží Predávajúcemu policajný protokol o krádeži tovaru, čestné prehlásenie
o strate tovaru alebo v prípade zničenia tovaru, zničený tovar fyzicky vráti Predávajúcemu. V prípade
opakovaných strát tovaru má Predávajúci právo stratené stroje nenahradzovať.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
6.1 Kúpou tovaru nevznikajú Kupujúcemu žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných

názvov, n-remných log, patentov Predávajúceho alebo akýchkoľvek ďalších predmetov duševného
vlastníctva Predávajúceho.

6.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia a vykladajú v súlade s
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým s príslušným i ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na právny vzťah založený touto Zmluvou
sa všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho dostupné na webovej stránke Predávajúceho nepoužijú.

6.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platnosť a účinnosť táto Zmluva nadobúda dňom jej
podpísania oboma Zmluvnými stranami. Túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo
výpoveďou, pričom výpovedná doba je 60 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení
výpovede druhej Zmluvnej strane.

6.4 Táto Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každej Zmluvnej strane prináleží jedno
vyhotovenie.

6.5 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto Zmluvu prečítali a súhlasia s jej obsahom, ktorý
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli .. Ďalej potvrdzujú, že táto Zmluva nebola podpísaná pod nátlakom
alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

~dňa 7).q,.l,t)?L V Krásne nad Kysucou dňa 18.06.2021

Za a v mene Predávajúceho: Za a \' mene Kupujúceho: St j, ree ll;
drevá,.

623

PaedDr. Ján Palko riaditeľ SOŠdas
Marek Kiš-Band.i
Konateľ Hilti Slovakia spol, s r.o.

Hilti Slovakia spol. s r,o.
Galvaniho 7

821 04 Bratislava
IČO:31344445 DIČ:SK2020317420


