
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
na dodávku služby

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Tel. číslo 1 e-mail:

Základná škola
M. Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
Mgr. Kanka Ondrej
37888421
2021668572
0008136412/0200
Mgr. Kanka Ondrej
455360574, 6zs@centrum.sk

a
Predávajúci:
Obchodné meno: REGE - CENTRUM, s. r. o.
Sídlo: Nádvorná 9143/22,96001 Zvolen
IČO: 36646857
IČ DPH: SK 2022151802
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Zvolen
Číslo účtu: 4008020856/7500
Zastúpená konateľmi: Tatiana Petrovičová, Mgr. Henrieta Jablonská
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel Sro, vložka Č. I 1403/S

Forma verejného obstarávania
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

IČl. II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka služby: prenájom priestorov a s tým súvisiace služby
v chránenej dielni REGE - CENTRUM.

2.2 Kupujúci sa pri uplatňovaní objednávok počas platnej kúpnej zmluvy s predávajúcim dohodne na
modifikácií služby a obmene predmetu zmluvy zohľadňujúci výhodnosť pre kupujúceho!
premietnutý do nákupu služby iných ako uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

ČI. III
Miesto, čas a spôsob plnenia

3.1 Miestom výkonu služby je regeneračno - relaxačné stredisko REGE- CENTRUM, Nádvorná
u1.9143/22, 960 01 Zvolen.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať služby priebežne, počas platnosti kúpnej zmluvy na základe
záväzných objednávok. Za záväznú objednávku sa považuje pisoml1á alebo e-tnailové
objednávka. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na uzavretú kúpnu zmluvu,
názov a množstvo požadovanej služby, požadovaný termín a miesto plnenia, dátum, meno a
podpis zodpovedného zamestnanca, telefonický kontakt a e-mailovú adresu pre jej potvrdenie.

3.3 Objednávka kupujúceho bude predávajúcim potvrdená v písomnej forme prostredníctvom e-
mailovej adresy uvedenej v objednávke.
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4.1 Cena je stanovená v súlade so gá,kol1o!rt Nlt 51\ ~. 18l J 99~ g •• \) ~~"á~h v é"~"r "~8k\}ľiM\
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z <?
cenách v znení neskorších predpisov v eurách. Cena služieb je uvedená vo vecnej a cenovej
špecifikácii. Vecná a cenová špecifikácia služieb tvorí prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy. Do ceny
uvedenej v Prílohe č. 1 v priebehu platnosti kúpnej zmluvy je prípustné premietnuť len zmenu
sadzby DPH.

4.2 Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona
NR SR č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane DPH
a výšky DPH.

4.3 Kalkuláciajednotkovej ceny zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou predmetu dohody
4.4 Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie

resp. zníženie ceny služby.
4.5 Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek.
4.6 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
4.7 Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie podľa bodu
5.9 odjej doručenia kupujúcemu.

4.9 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia kupujúcemu, prípadne podľa individuálnej
dohody zmluvných strán.

4.10 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

4.11 V prípade omeškania s platením faktúry môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu úroky z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.12 V prípade omeškania s dodávkou tovaru môže kupujúci vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% € z kúpnej ceny nedodané ho tovaru za každý deň omeškania, najviac
však 10% z hodnoty nedodaného tovaru.
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Čl. IV

Cena, platobné podmienky
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Čl. v
Záručná doba - zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný kvalitne
5.2 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej doručení a

dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamácie na služby.
5.3 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude kupujúci

oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy a predávajúci nebude mať nárok na
náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia
predávajúcemu.

Čl. VI

Doručovanie
6.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a

doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie je uvedené
inak.

6.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou
zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na
adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej
zmluvnej strane.

6.3 Za deň doručenia sa považuje 15-ty kalendárny deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou.
6.4 V prípade doručovania písomností elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana bezodkladne

potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky).

Čl. VII
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Záverečné ustanovenie
7.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strAn, tt te ptsemlle

formou dodatku k nej.
7.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na

právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu obidvoch
zmluvných strán.

7.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 4 8 mesiacov alebo do vyčerpania finančného
limitu 1 9 . O O O ,. € bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr, a to odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

7.5 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre kupujúceho a pre
predávajúceho jeden exemplár.

7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich vôle a
po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene dňa ..!.?:.~:J~!.[ V .p..r!:.~:~!0:!:: dňa .g~.:.?::rUJ!{ -

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

Tatiana Petrovičová

konateľ REGE - CENTRUM, S.r.o.
lóklodn6 Ikola

M. lcbuso \672./3, lvo\en-, -

Mgr. Henrieta Jablonská

konateľ REGE - CENTRUM, s.r.o.

REGE-CENTRUM s.r.o.
Nádl/orná 9143/22

960 01 Zvolen @
IČO: 36646857

IČ DPH: SK2022151802
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