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RÁMCOV Á KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonn íka
číslo:

484120/1/2015

medzi

oo

IČO ·

Messer Tatragas , spol. s r. o.

685 852
SK2020293220
IČ DPH :
Bankové spojenie:

Chalupkova 9
819 44 Bratislava

č . účtu :

l BAN :
Konajúci:
Ing. Michal Pal'a- konatel', Mag. Michael Holy- konatel'
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č . 278/B
(ďalej

len "predávajúci")

a
SPOJ ENÁ ŠKOLA

Odb. číslo :
IČO:
IČ DPH :
Bankové spojenie :
l BA N:

SNP16
083 01 SABINOV

484120
42383153
2024130460

Konajúci: Mgr. Futejová Mária - riadite l'ka SS
,
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu xxxxx, oddiel : xxxxx , vložka č . xxxxx
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu xxxxx, číslo registra xxxxx
(ďalej len "kupujúci")
(ďalej

spolu len "zmluvnó strany")

v nasledovnom znení :

1

Predmet zmluvy, objednávanie a dodacia lehota

1.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite , druhu a cene podľa článku 2.3 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuJe tovar
v kvalite, druhu a cene podľa článku 2.3 tejto zmluvy prevziať a zapl;~tiť 7l'lň dohodnutú kúpnu cenu.
Kupujúci bude tovar podľa článku 2.3 tejto zmluvy objednávať u predávajúceho na základe písomnej, telefonickej a/alebo faxovej
objednávky.
Predávajúci dodá tovar podľa článku 2.3 tejto zmluvy v oceľových/tlakových fľašiach , zväzkoch, paletách a/alebo v cisternách,
ktoré zostávajú vlastníctvom predávajúceho. Prenechanie oceľových/tlakových fliaš , zväzkov a/alebo paliet na dočasné užívanie
kupujúcemu sa spravuje samostatnou plsomnou zmluvou, osobitným dojednaním v článku 2.3 tejto zmluvy a Všeobecnými
obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej len .VOP").
Predávajúci dodá kupujúcemu (l) tovar v oceľových/tlakových lľč1Sič1cli uu 2 ~·" acovných dní od potvrdenia objednávky podľa článku
1.2 tejto zmluvy predávajúcim, s výnimkou amoniaku a chlóru, ktorý - ak je ako tovar dojednaný v článku 2.3 tejto zmluvy - dodá
predávajúci kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky podl'a článku 1.2 tejto zmluvy predávajúcim, a (ii) tovar
v cisternách do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa článku 1.2 tejto zmluvy predávajúcim; ak v potvrdenl objednávky
nie je uvedené inak.

1.2
1.3

1 .4

2

Miesto dodania a druh tovaru , cena a platobné podmienky

2.1

V prípade, ak zmluvné strany dohodli, že predá vajúci zabezpeči dopravu tovaru v oceľových/tlakových fľašiach ku kupujúcemu ,
uvedú miesto dodania tovaru : xxxxxxxxxx. Pre dodanie tovaru v cisternách plati , že predávajúci zabezpečí dopravu tovaru do
miesta uvedeného ako adresa kupujúceho v identifikácii kupujúceho v tejto zmluve, ibaže by zmluvné strany v tomto ustanovení
dohodli iné miesto dodania: xxxxxxxxxx.
Zmluvné strany sa dohodli na cenách v zmysle zákona č . 18/1996 Z.z. o cenách v platnom zneni . Kupujúci je povinný uhradil'
dojednané ceny (kúpnu cenu , nájomné, poplatky a prlplatky) podľa článku 2.3 tejto zmluvy a VOP do 14 dni od dátumu vystavenia

2.2

fč1klúry.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom druhu tovaru/služieb , cene tovaru/služreb a minimálnom množstve tovaru , ktoré sa
kupujúci zaväzuje od predávajúceho ročne odobrať :

Kód produktu

Popis produktu
(jednotka)

Cena za jednotku sa vypočíta tak,
Minimálne ročné množstvo
že z ceny podľa cen nika platného v Cena za jednotku
tovaru na odobratie
čase dodama tovaru sa odpočlta
v EUR
kupujUcirn
nasledovná zľava (v%)

100011401

Kyslík plynný 6,43m3 F40 P150

-35

100012501

Kysli k plynný 10, 70m3 F50 P200

-35

101530411

Acetylén technický F40 6 kg

-35

101537501

Acetylén technický F50 10 kg

-35

103010271

C02 tech.F27 20 kg dlhá

103014271
103014401

C02 tech .F27 20 kg nízka
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103015401

C02 t ec h.F40 30 kg dlhá

103016271
10301727 1

C02 tech.F27 20 kg dlh á fľ+s tp
C02 t ech.F27 20 kg krát ka fr. +stp.

103017401

C02 tech .F40 30 kg krátka fr. +st p.

-10

103018401

C02 tech.F40 30 kg dlhá f ľ. +s tp .

-10

103284271

Gourmet C 20 kg krátka fr.

-10

103284401

Go u rm et C 30 kg krátka fr.

-10

103285271

Gourmet C 20 kg d lhá fr.

-10

103285401

Gourmet C 30 kg dlhá fr.

103 28727 1

Gourmet C 20 kg krát ka

· 10
· 10
· 10

-10
fľ.+stp .

-10

103287401

Gourmet C 30 kg krát ka fr.+stp.

-10

103288271

Gourme t C 20 kg dlhá fr.+st p.

-10

103288401

Gourmet C 30 kg dlhá fr. +stp .

-10

10630
104700271

Nájomné fľa ša

-35

Pro pán do VZV F27 U kg

104710271

Propá n 11 kg

-5

104710941

Pro pán F80 33kg

-5

105000051

Propán-bután FOS 2kg

-5

105000261
105000941

Propán- butá n F26 lOkg
f' ropil n butil n FSO 33ks

.s

105020271

2.5
2.6

2.7

-s

-5

Propán-bután pre V2V F27 11kg

·S

10622

Nájomné fľa š a propán- butánová F26 10Kg

10624

Nájomné

-40
-53

10626

Nájo mné fraša propánová FOS 2Kg

001

2.4

o ce ľová

%-zľav a

fľaša

propánová F81 33 Kg

TRF poplatok

-15
-39,9

V uvedených cenách nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá je stanovená pri slušným právnym predpisom .
Zmluvné strany sa dohodli na úprave cien/súm uvedených v článku 2 .3 tejto zmluvy v prípade , že dôjde k zvýšeniu nákladov
predávajúceho (nákladovej zložky ceny) spojených s výrobou a obstaraním tovaru . Za zvýšenie nákladov podl'a predchádzajúcej
vety sa považuje zvýšenie indexu spotre b iteľských cien "Bývanie , voda , elektrina , plyn a iné palivá ", vydaného Štatistickým
úradom SR , oproti rovnakému obdobiu (mesiacu) predchádzajúceho roku (ďalej len "index"). Predchádzajúcim rokom sa pritom
rozum ie rok predchádzajúci roku , v ktorom dochádza k zvýšeniu . Na základe tohto ustanovenia sa cena/sumr~ zvýši priamoúmerne
k zvýšeniu uvedeného indexu, t.j . cena/suma sa zvýši o percento, o ktoré sa zvýši index v zmysle tohto ustanovenia . K prvému
zvýšeniu môže dôjsť najskôr po jednom roku platnosti tejto zm luvy. Úprava ceny/sumy podl'a tohto ust. sa uskutočni plsomným
oznámením , ktoré zašle predávajúci kupujúcemu .
Zmluvné strany sa zaväzujú považo v ať dohodnuté ceny za dôverné a neinformovať o nich tretiu stranu v zmysle článku 4 tejto
zmluvy.
V prípade neodobrania dohodnutého minimálneho ročného množstva tovaru v zmysle článku 2 .3 tejto zm luvy kupujúcim v obdob i
jedného ( 1) roka počas trvan1a tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený doúCtovať kupujúcemu kú~nu ct:!nu (J.Jiatnú v zmysle článku
2 .3 tejto zmluvy) za neodobraté množstvo tovaru- pričom v prípade , ak je cena toho istého druhu produktu diferencovaná podl'a
rôznych tovarov (napr. rovnaký technický plyn ako produkt je definovaný ako viac druhov tovaru v závislosti od rozdielnych
množstiev v obale) a minimálne ročné množstvo tovaru je stanovené spolu pre rôzne tovary jedného druhu (t.j . nie pre tovar
jednotlivo, ale pre druh produktu) , na účely doúčtovania podľa tohto ust. sa jednotková cena vypo čí ta z najnižšej "ceny za
jednotku" tovaru daného druhu produktu v zmysle článku 2.3 tejto zmluvy. Doúčtovanie sa vykoná po uplynutí obdobia jedného (1)
roka trvania tejto zmluvy
Kupujúci vyhlasuje , že minimálne ročné množstvo tovaru , ktoré sa v zmysle článku 2.3 tejto zmluvy zaviazal odobrať od
predávajúceho , tvori menej ako 70% jeho celkovej ročnej potreby príslušného druhu tovaru .

3

Doba trvania zm luvy

3.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , v trvanl dvoch (2) rokov od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po podpise tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranam i.
Zmluvné strany môžu ukon č iť platnosť zmluvy dohodou alebo odstú~enhn od zmluvy podl'a článkov 3.3 alebo 3.4 tej to zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane .
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia jej zmluvných ustanoveni kupujúcim . Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje najmä konanie kupujúceho , ktorým poruši článok 2.2 tejto zmluvy.
Kupujú ci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia jej zmluvných ustanovení predávajúcim . Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje , ak predávajúci opakovane poruši článok 1.1 tejto zmluvy .

3.:.1

3.3
3.4

4

Obchodné tajomstvo

4.1

Kupuj úci sa zaväzuje zaobchádzať s dôvernými informáciami predávajúceho tak , že bude rešpektovať a dodržiavať ich dôverný
charakter v zmysle ust. § 271 Obchodného zákonníka , ako aj rešpektovať a chrániť obchodné tajomstvo predávajúceho podl'a ust.
§ 17 Obchodného zákonnlka . V tejto súvislosti sa zaväzuje , že všetky skuto čnosti, spadajúce do obla stí obchodného tajomstva , a
dôverne informácie nebud e ďa lej rozširovať alebo reprodukovať . Obchodné tajomstvo a dôverné informácie podl'a ust. § 271
Obchodného zákonníka tvoria všetky informá cie , technické dáta alebo know - how, všetky plsomné podklady, či v podobe
písomných dokumentov, elektronickej podobe alebo výkresovej dokumentácie, ktoré sú považované za ~red111et obchodného
tajomstva predávajúceho vzhl'adom ku skutočnosti , že obsahuje významné technické , výrobné , obchodné či obdobné údaje ,
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4.2

ktorých prezradenie by vážne ohrozilo záujmy predávajúceho , a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch spravidla bežne
dostupné.
Za porušenie každej jednotlivej povinnosti podľa článku 4.1 tejto zmluvy vzniká predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške

3.500,- EUR.
5

Záverečné

5.1
5.2

Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia pri slušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka .
Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú VOP, uvedené na druhej strane tejto zmluvy, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi
zmluvnými stranami. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal od predávajúceho VOP , oboznámil sa s nimi v celom
rozsahu , súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať .
V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 401 Obchodného zákonníka predlžuje premlčaciu dobu všetkých práv vzniknutých
predavajúcemu voči kupujúcemu z VOP a/alebo tejto zmluvy na dobu desiatich (1 O) rokov od okamihu zači atku plynutia
premlčacej doby. Takéto vyhlásenie sa vzťahuje aj na práva vzniknuté odstúpením od VOP a/alebo tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť každú zmenu relevantných skutočností , ktoré sa zapisujú do obchodného
registra . a ktoré by mohli mať vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy. najmä obchodné meno . sídlo. IČO . pravna forma . osoby
oprávnené konať za spoločnosť, vyhlasenie likvidácie alebo konkurzu .
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po
podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli , že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy končí trvanie (platnosť) nasledovnej zmluvy alebo zmlúv: XXX.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali , že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa
ich skutočnej a slobodnej vôle, definitívne, vážne a zrozumiteľne , nie v tiesni alebo za očividne nevýhodných podmienok. Zmluvné

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

ustanovenia

strany týmto ~utv~<.JLujú ~· Ctvosť tejto Llllluvy svoj ino ~oupisom . Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , pričom každá zo

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
?n1':;
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l
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