
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
podľa § 409 a naši, ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čLI
Zmluvné strany

Školský poľnohospodársky podnik n.o.
Sídlo: Teplica

Ing. Ivan Seňko
Bankové VÚB a.s., Trebišov
Číslo účtu: 1688384755/0200
IČO: 3 1 25648 1
DIČ: 202 1 7 10592
IČDPH: SK 2021710592
zapísaný: Register n.o. Krajský úrad Košice, OVVS/62/2002
(ďalej len „ kupujúci t()

Predávajúci: GeMB,s.r.o.
Sídlo: Jesenná l, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Vargová Slavka - konateľ spoločnosti
Oprávnený zástupca pre zmluvné jednanie o veci: Mgr. Vargová Slavka
Bankové spojenie: SLSP,a.s.
Číslo účtu:0505574974/0900
IČO:
DIČ: 202 1 879926
IČDPH: SK202 1

registra: Okresný súd Prešov, vložka č. 15386/P, oddiel: Sro
let. -predávajúci)

ČL II
Predmet zmluvy a konštrukcia zmluvnej ceny

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar - OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky, ich príslušenstvo
a ín^ s tým súvisiaci tovar, a to v množstve definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými, faxovými alebo »>
makovými objednávkami kupujúceho, na základe vypracovanej aktuálnej cenovej ponuky . Cenová ponuka mu í
obsahovať cenu položky na e-shope a cenu zľavnenú minimálne o 1% = pevnú cenu za jednotku tovaru. Súčasťou teŕ»
rámcovej zmluvy je cenová ponuka, v ktorej je vyčíslené v % zohľadnenie zľavy na rok 2014. Cenová ponuka sa
aktualizovať každý rok . Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu
riat Je a a včas kúpnu cenu.

2. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tým, že:
a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní kupujúcemu ním

určenej osobe prevziať tovar
b) odovzdá tovar na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu
c) umožni kupujúcemu s tovarom v priestoroch predávajúceho

3. Každá objednaného tovaru sa považuje za plnenie podľa tejto rámcovej zmluvy.
4. Ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa budú vzťahovať na každú dodávku tovaru, ktorá sa uskutoční počas

tejto zmluvy.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo dôvodu neakceptovať objednávku kupujúceho a tovaru, čo

je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od doručenia kupujúcemu
ozmvaiť. Rovnako je predávajúci oprávnený odmietnuť dodanie tovaru v prípade, že sa
úzeí.úa republiky.

6.
íl. III

Termín dodania

1. Pnd'jväjuci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 14. pracovných dní od objednávky, za
že objednaný tovar sa v čase prijatia objednávky nachádza na sklade predávajúceho, V prípade, že tovar sa v ča;se
doručenia objednávky nenachádza na sklade predávajúceho. ur£í dodaciu lehotu jednostranne vždy predávajúci,

2, Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, .mailom, faxom, pre obe zmluvné
strany záväzná, s výnimkou prípadu, že predávajúci využije svoje podľa článku II bod 6, Ak a) kupujúci zruií
objednávku dodaním objednaného tovaru alebo b) ak odstúpi od porušení!
povinnosti zo strany kupujúceho pred dodaním tovaru, pialí nasledovné: ak kupujúcim, nebol v čat-e
doručenia objednávky na. sklade a predávajúci ho pre kupujúceho osoby, je kupujúci
povinný predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške O % ceny Predávajúci je
oprávnený jednostranne započítať prípadnú zálohu prijatú od kupujúceho so svojím na zmluvr/íj
pokuty a na prípadnú náhradu škody.

I



ČL IV
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

1. Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v čase oznámenom predávajúcim,
a to otváracích hodín, platných u predávajúceho.

2. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú
súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom
prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru. V prípade porušenia *povinnosti kupujúceho poskytnúť predávajúcemu
všetku potrebnú súčinnosť na dodanie tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu jednorázovú zmluvnú pokutu vo
výške 200 €. To neplatí, ak predávajúci dodá tovar v rozpore s objednávkou mimo obvyklých otváracích hodín. Rovnako
sa strany dohodli, že ak z dôvodov výlučne na strane predávajúceho tovar nebude kupujúcemu dodaný v deň, kedy bolo
stranami dohodnuté alebo predávajúcim oznámené, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
200 €.

3. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním určené miesto a kupujúci tovar v dohodnutom (kupujúcim
určenom) mieste a čase neprevezme alebo nezabezpečí jeho prevzatie, predávajúci tovar privezie do svojho sídla a na
náklady kupujúceho zašle tovar prostredníctvom tretej osoby alebo po dohode skupujúcim privezie tovar vínom
dohodnutom termíne. Náklady na náhradnú dopravu (zaslanie tovaru) znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci. Nárok
predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2. tohto článku tým nieje dotknutý.

4. Kupujúci môže odmietnuť dodávku tovaru len v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru. Zjavné
vady je povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má
sa za to, že bol dodaný bez zjavných vád.

5. Strany sa výslovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:
a) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú

viditeľné priamo pri dodaní tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu (nie osobe dodávajúcej tovar}
f.ajneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci dodací list a neuvedie na ftorn
i,eľtto vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a včas.

b) Akékoľvek yjady, ktoré_sú ^titeTnézapnutím a|eb^vyskúianím tovaru sa považujú za zjavné vady. Strany sa
?r je povinný odskúšať funkčnosť tovaru, a to najmä jeho pripojením do el. siete a zapnutím (v prípade
zriadených napájaných aj z iného zdroja odskúšaním aj iného zdroja) najneskôr deň nasledujúci po dni dodania tovaru
a v tejto lehote písomne uplatniť u predávajúceho zistené vady tovaru. Po tejto lehote nároky z vád zistiteľných
zapnutím alebo vyskúšaním tovaru zanikajú.

c) vady zistiteľné používaním tovaru -jedná sa o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil, po uplynutí tejto lehoty nároky.kupujúceho
z týchto vád tovaru zanikajú.

6. Bez ohľadu na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom platí, že pokiaľ je tovar kupujúcemu dodávaný a
fakturovaný s tým, že predávajúci na faktúre uvedie, že sa jedná o tovar kategórie B, kupuje kupujúci tovar negarantovanej
kvali'y, tak ako stojí a leží. Kupujúci nieje oprávnený uplatňovať u predávajúceho akékoľvek vady takéhoto tovaru a nemá

nároky z vád takéhoto tovaru, nakoľko sa jedná o tovar nižšej kvality, bez záruky, čo je zohľadnené v jeho cene.
7. sa dohodli, že o prevzatí tovaru nemusí byť vyhotovený samostatný dodací list, ale kupujúci, resp. ním poverená

potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list,
8. dodávky je kupujúci povinný vyznačiť písomne na faktúre pri preberaní tovaru, inak nie je oprávnený

sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru a platí, že tovar bol dodaný riadne a včas.
9. Predávajúci tovar dodá spolu s návodom na obsluhu v tlačenej alebo elektronickej forme v jazyku. Kupujúci berie

na vedomie, že prípadné príslušenstvo, potrebné na používanie alebo úpravu tovaru sú k dispozícii kupujúcemu
u predávajúceho.

. . " : , : íl- V - . ' - . . . '
Fakturačné a platobné podmienky

1. Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru vzniká dodaním tovaru. Ak cena tovaru nie je zaplatená pri jeho
dodaní, predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru, ktorej splatnosť jednostranne určí predávajúci tým, že termín

kúpnej ceny uvedie vo faktúre. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v d§ň
uvedený na faktúre. Ak na faktúre nieje uvedený dátum splatnosti, platí, že kupujúci je povinný zaplatiť

černi najneskôr do 30 dní od dňa dodania tovaru.
2. Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho

kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho.
3. Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru hneď pri jej

dodaní, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je
kupujúci povinný zaplatiť cenu celej dodávky, v prípade dodania tovaru, ktorý má zjavné vady, je povinný vždy zaplatiť
cenu tovaru dodaného bez zjavných vád.

4. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke alebo vo faktúre
uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy.



ČI. VI
Zmluvná pokuta a sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť predávajúcemu riadne a včas
cenu (ďalej je táto povinnosť na účely tohto článku označená iba ako „Povinnosť") o viac ako 5 dní, predávajúci ho

môže,-avšak nemusí, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie Povinnosti^ pričom takáto výzva je bezplatná. Toto
oprávnenie predávajúceho nemá yplyvina splatnosť faktúry a nemení termín splnenia Povinnosti.

2. Bez ohľadu na to, či predávajúci podľa predchádzajúceho bodu vyzve kupujúceho na splnenie Povinnosti, zmluvné
sa dohodli, že ak sa písomne nedohodnú inak, v prípade omeškania kupujúceho so splnením Povinnosti je kupujúci
povinný zaplatiť predávajúcemu nasledovné zmluvné pokuty, pričom nárok predávajúceho je kumulatívny, predávajúci rtiá
teda nárok na zaplatenie viacerých alebo aj všetkých zmluvných pokút popri sebe:

a) ak je kupujúci, v omeškaní o viac ako 10 dní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 5 € za každú telefonickú výzvu na splnenie Povinnosti, 5 € za každú odoslanú e-mailovú výzvu na splnenie
Povinnosti a vo výške 10 € za kažciú odoslanú písomnú výzvu na splnenie Povinnosti,

b) ak je kupujúci v omeškaní o viac ako 20 dní a predávajúci poverí tretiu osobu (napr. advokát, inkasná spoločnosť,
spoločnosť vymáhajúca pohľadávky, ďalej len „Inkasná spoločnosť") tým, aby mimosúdne vymohla od
kupujúceho splnenie Povinnosti, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 € za
odovzdanie veci Inkasnej spoločnosti a ďalej zmluvné pokuty vo výške vo výške: 10 € za každú Inkasnou
spoločnosťou uskutočnený (aj márny) pokus o telefonickú výzvu na splnenie Povinnosti, 10 € za každú Inkasnou
spoločnosťou odoslanú e-mailovú výzvu na splnenie Povinnosti a 50 € za každú Inkasnou spoločnosťou odoslanú
písomnú výzvu na splnenie Povinnosti.

č) ak je kupujúci v omeškaní o viac ako 45 dní a predávajúci poverí tretiu osobu (napr. advokát, spoločnosť
vymáhajúca pohľadávky, alebo poskytujúca právne služby, ďalej len „Advokát") tým, aby súdne vymohla od
kupujúceho splnenie Povinnosti, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 € za
odovzdanie veci Advokátovi a ďalej zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú hodinu právnych služieb, ktoré
Advokát vo veci vykoná a predávajúcemu vyúčtuje. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na prípadný
prísudok v súdnom alebo rozhodcovskom konaní.

d) ak je kupujúci zaviazaný na splnenie Povinnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu ale!vj
rozhodcovského súdu, napriek tomu nesplní Povinnosť a predávajúci podá návrh nanútený výkon toív.)
rozhodnutia, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške200 €.

3. Bez ohľadu na predchádzajúci bod tohto článku a popri zmluvných pokutách tam uvedených je kupujúci vprípa\, ;
omeškania s plnením Povinnosti o viac ako 20 dní povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo vyše 0,1 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania so splnením Povinnosti.

4. ¥ prípade, že predávajúci je o viac ako 10 dní v omeškaní s dodaním tovaru kupujúcemu, je povinný kupujúcemu zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z hodnoty objednaného a nedodaného tovaru, a to od dňa omeškania až do dna
riadneho splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do výšky 10 % hodnoty tovaru.

5. V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením akéhokoľvek svojho záväzku voči predávajúcemu, nie je predávajúci
povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar ani akceptovať žiadnu inú jeho dodávku. Takýmto konaním predávajúci
neporušuje svoje zmluvné povinnosti. Predávajúci vtákom prípade nie je povinný nedodanie tovaru aneakceptácíu
objednávky oznamovať kupujúcemu.

či. VII
Zodpovednosť za vady tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto zmluvy. Predávajúci
zodpovedá za to, že dodaný tovar je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike a vyhovuje platným
medzinárodným zmluvám a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

2. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke tovaru záruku , platí, že záruka sa poskytuje po dobu,
je ako záručná doba uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim.

3. Zámka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním predmetu zmluvy kupujúcim.
Škôd);, ktoré vzniknú pri vykládke sa považujú za škody spôsobené kupujúcim. Záruka sa takisto nevzťahuje na nárolfy
z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho včas, teda v lehotách uvedených v článku IV, bod 4,5 a riadne,
formou uvedenou v nasledujúcom bode.

4. Reklamácia musí byť vždy písomná do vlastných rúk predávajúceho alebo vo forme e-mailovej správy s doručeným
potvrdením o prečítaní správy predávajúcim, musí byť v lehote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a
obsahovať aspoň tieto údaje: presný názov kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktúry, špecifikáciu tovaru, popis vád,
ich prejavy, počet vadných kusov, voľbu nároku z vád tovaru. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný
predávajúcemu alebo ním určenej osobe doložiť vzorku alebo celý reklamovaný tovar. Listina, ktorá neobsahuje uvedené
údaje*, sa nepovažuje za platné oznámenie vád tovaru (reklamáciu). Na reklamáciu sa nevzťahujú fikcie doručenia, aj
pokiaľ sú inde v zmluve dohodnuté.

5. Pokiaľ predmetom tejto zmluvy je dodávka OOPP danej značky dodanej dodávateľom nemôže kupujúci reklamovať iný
podobný tovar u predávajúceho.



á vín
Doba platnosti rámcovej kúpnej zmluvy

1. Rámcová kúpna zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to s účinnosťou od dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová kúpna zmluva zaniká:

písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy,
písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je l mesiace a
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán, v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným
spôsobom poruší zmluvnú povinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinností budú považovať len nasledovné prípady:
- ak j e kupujúci vomeškpní so zaplatením kúpnej ceny alebo j ej časti o viac ako 40 dní
- ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 45 dní
- ak kupujúci opakovane uplatní neoprávnenú reklamáciu, uplatní u predávajúceho tovar, ktorý v zmysle tejto zmluvy

nieje vadný.
4. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Oprávnená

strana ne môže požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
Pre doručenie odstúpenia od zmluvy platia fikcie doručovania uvedené v zmluve.

5. Okrem vyššie uvedených prípadov zmluva aj v že kupujúci od predávajúceho v lehote jedného roka od
uzavretia tejto zmluvy neobjedná žiadny tovar.

a ix
Všeobecné ustanovenia

L V prípade, že kupujúci je o viac ako 14 dní v omeškaní so splnením povinnosti riadne a včas zaplatiť predávajúcemu
kúpna cenu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj prípadnej zmluvy, na základe dodal
pričom pre tento prípad odstúpenia nie je vyžadovaná forma, stačí ústne vyhlásenie predávajúceho.

či. X
Záverečné ustanovenia

L Strany prehlasujú, že výšky dohodnutých zmluvných pokút považujú za primerané povahe nimi
povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej nie je dotknutý na splnenie
povinnosti, ani nárok na náhradu škody. Ak nie je v tejto výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty že
nárok predávajúceho a povinnosť kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej
zmluvnej povinnosti. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, vyzvať kupujúceho na zmluvnej a
trvať na jej zaplatení,

2. Ohľadom doručovania sa strany výslovne dohodli, že kým kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu inú adresu,
predávajúci písomnosti kupujúcemu na adresu uvedenú v zátilaví tejto zmluvy alebo na adresu sídla (miesta podnikania)
kupujúceho, zverejnenú v čase odoslania zásielky v internetovom výpise z registra, v ktorom je kupujúci zapísaný,
zaslané písomnosti sa považujú za doručené kupujúcemu a majú všetky zákonné účinky prevzatia uplynutím dňa
od ich odovzdania na poštovú prepravu. Na účely doručenia nieje rozhodujúce, kde skutočne vykonáva svoju
činnosť, či zásielku prevzal, či bola uložená na pošte a či sa o uložení dozvedel.

3. Za písomnú formu sa pri doručení objednávky, faktúry, odstúpenia od zmluvy zo predávajúceho, výpovede zo
zmluvy zo strany predávajúceho, vyčíslenia zmluvnej pokuty a výzvy na splnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti vrátane
výzvy na vydanie nezaplateného tovaru alebo na vydanie tovaru pri odstúpení od zmluvy považuje na základe dohody strán
aj faxová správa alebo e-mailová správa s potvrdením o doručení, ktoré boli zaslané kupujúcemu na faxové číslo alebo e-
rnail uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na web stránke kupujúceho.

4. Zmluvné strany sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "ZRK") dohodli, že všetky spory, ktoré medzi ninii
vznikli alebo vzniknú na základe tejto zmluvy alebo v súvislostí s ňou (vrátane sporov o platnosť a výklad právnych
úkonov, s výnimkou sporov, ktoré sú kogentnou právnou normou vylúčené z rozhodcovského konania), bude konať
nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku. Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť
a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije
sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami
pri uzatváraní zmluvy. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Každý
rovnopis má platnosť originálu. Zmluva bola spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa ustanoveniami Obchodného
zákonníka a slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy a na účely jej plnenia sú kupujúceho oprávnené zaväzovať bez
obmedzenia (teda v rovnakom rozsahu, v akom je v zmysle § 13 ods. l Obchodného zákonníka oprávnený právnickú osobu
zaväzovať jej štatutárny orgán, vrátane zmien a ukončenia tejto zmluvy) všetky nasledovné osoby: a) osoba, preberajúca
tovar, určený kupujúcemu: (i) na mieste určenom kupujúcim, (ii) na mieste dohodnutom s kupujúcim, (iii) v sídle
kupujúceho, alebo (iv) v prevádzke kupujúceho, b) každá osoba, nachádzajúca sa (i) v sídle alebo (ii) v prevádzke
kupujúceho, c) bez ohľadu na podmienky uvedené pod písmenami a) a b) každá osoba, ktorá vystupuje ako zamestnanec
kupujúceho alebo ako osoba, poverená kupujúcim.



6, Ak j e obsahom tejto zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
kupuj upi (v prípade právnickej osoby aj fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom kupujúceho) ako aj ďalšie osoby
podpísané na tejto zmluve udeľujú predávajúcemu súhlas s ich spracovaním (i) v informačnom systéme predávajúceho, ako
aj (ii) pre účely výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7. Zmeny, doplnky a ukončenie zmluvy, ak zmluva na inom mieste výslovne neurčuje inak, je možné realizovať iba formou
číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Na základe dohody stón sa všetky vzťahy medzi nimi, ktoré vzniknú na základe
tejto zmluvy alebo počas jej trvania, spravujú Obchodným zákonníkom, a to aj v prípade, že kupujúci nie je podnikateFoťn.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej voji, ju podpísali.

dňa 30.05.2014 V Prešove, dňa 30.05.2014

>*•*•'
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Kupujúci Predávajúci
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CENOVÁ PONUKA

P.č

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Názov tovaru

Pracovný oblek pánsky dvojdielny (nohavice do pása na šnúrok) vo farbe tmavo-
zelená
Pracovné nohavice s náprsenkou a bunda vo farbe tmavo-zelená
Obuv členková PU, ocelová špica + planžeta v podrážke, antistatická, olejovzdorná

Gumové čižmy pánske/dámske
Farmárske kožené topánky
Uterák froté 50X100 cm

Tekuté mydlo 1 lit
Krém na ruky lOOml
Prací gél 1,5 lit
Čiapka pletená pod prilbu zimná elastická. Vhodná ako ochrana pred chladom

Kabát na zimu, vodunepriepustná membrána, tmavozelená farba
Plást biely s dlhým rukávom 100% bavlna, min. 190gr/m2

Celková cena

Jednotková
cena e-
shop bez
DPH

13,7
24,8
15,9

11,08
32,65

2,54

1,75

0,76

2,10

3,50

19,00

9,40

Jedn.
pevná
cena
bez
DPH

11,5

17,00

14,90

10,68

31,65

1,85

1,72

0,75

1,90

2,20

17,00

8,80

Množstvo/Rok

10

50

5

35

5

25

25

50

25

10

10

30

Spolu
cena e-
shop
bez DPH

137

1240

79,5

387,8
163,25

63,5

43,75
38

52,5

35

190
282

2712,3

Spolu

115

850

74,5

373,8
158,25
46,25

43

37,5

47,5
22

170
264

2201,8

Rozdiel
cien/J v
%

19,13043
45,88235
6,711409
3,745318
3,159558

37,2973

1,744186
1,333333
10,52632
59,09091
11,76471
6,818182

23,18558

VAŠA SPOKOJNOSŤ JE NAŠA BUDÚCNOSŤ
IČ: 36497843 IČ DPH: SK 2021879926 Tel/Fax:+421 51/7722634
Prešov ČÚ:0505574974/0900 Mob: 0905733492, 0907 924 638

Bankové spojenie: SLSP


