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Rámcová kúpna zmluva č. 30/ VSK/ 2022

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
medzi:

Kupujúcim:

Obec Jaklovce

ul. Nová 464/81
055 61 Jaklovce
v zastúpení : starostom obce PhDr. Matúšom Fedorom
E-mailová adresa kupujúceho pre zasielanie faktúr v elektronickej podobe :
katka.puskarova@jaklovce.sk
Bankové spojenie : 0TB Banka Slovensko , a.s.
IBAN:SK05 5200 0000 0000 1514 0890
IČO: 329207
DIČ:2021259383
a

Predávajúcim

Calmit, spol. s r.o.

Gaštanova 15
811 04 Bratislava
zapísaná v obch. registri vedenom okresným súdom
v Bratislave 1 v odd. : Sro vo vl. č. 26739/B.
zastúpeným :
Dr. Ing. Petrom Vanišom, konateľom
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Bankové spojenie :
IBAN:
SK4509000000005024219050
SV\/IFT:
GIBASKBX
36172162
IČO:
IČ DPH:
SK2020036172
takto:

1.
1.

2.
3.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka výrobkov podľa platného cenníka predávajúceho..
Predmet zmluvy sa špecifikuje dodacími listami, vystavenými na základe objednávky kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu podľa bodu II. tejto zmluvy

II. Cena
1.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán a je uvedená v priloženom platnom cenníku výrobkov
predávajúceho. K cenám bude účtovaná DPH v zákonnej výške.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny aj v priebehu roka. K zmene ceny môže dôjsť na základe zmeny
platného cenníka balených výrobkov zverejneného na www.calmit.sk Zmenu cenníka je povinný predávajúci
na stránke www.calmit.sk zverejniť minimálne 1 mesiac vopred. Kupujúci, ktori uviedli e-mailovú adresu
kupujúceho pre zasielanie faktúr v elektronickej podobe budú na uvedenú e-mailovú adresu upozornení na
nový cenník balených výrobkov. Kupujúci ktorý nesúhlasí s novým cenníkom, alebo s novým znením
dodacích podmienok má právo zmluvu vypovedať k termínu nadobudnutia ich platnosti.

III. Doba plnenia
1.

Termin dodávok je obdobie od dátumu uzavretia tejto zmluvy do 28.02.2023

IV. Miesto plnenia
1.
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V. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
1.

Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru v okamihu zaplatenia.
Vl. Nebezpečie škody na tovare

1.

Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mu bude tovar odovzdaný.
VII. Platobné podmienky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu / resp. zostatok kúpnej ceny / podľa čl. II tejto
zmluvy za jednotlivé dodávky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.
Súčet všetkých neuhradených faktúr v lehote splatnosti, nesmie prekročiť čiastku 1OOO EUR.
V prípade dodávok mimoriadneho rozsahu predávajúci po vzájomnej dohode s kupujúcim vystaví zálohovú
faktúru, prípadne zmluvné strany dohodnú zvláštny režim úhrad.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok podľa tohto článku tejto zmluvy v prípade,
že kupujúci sa nachádza v omeškaní s platbou alebo inak neplní ustanovenia tejto zmluvy.
V prípade, že sa kupujúci nachádza s úhradami faktúr v meškaní, má predávajúci právo od tejto zmluvy
odstúpiť. Omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry je podstatným porušením zmluvnej povinnosti.
Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na posielanie alebo sprístupnenie faktúr elektronicky podľa §75 ods.6.
Zákona o DPH.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že účinnosť tejto Zmluvy zaniká dňom, keď na Kupujúceho alebo
Predávajúceho bude vyhlásený konkurz, začatá exekúcia alebo povolená reštrukturalizácia, dňom vstupu
Kupujúceho alebo Predávajúceho do likvidácie. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné
čiastky vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, začatia exekúcie,
povolenia reštrukturalizácie alebo vstupu do likvidácie.
VIII. Zmluvné pokuty

1.

Pri nedodržaní doby splatnosti daňového dokladu za dodaný tovar, predávajúci má právo uplatniť nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
IX. Osobitné ustanovenia

1.

Kupujúci sa zaväzuje akcie zamerané na prechodné zníženie cien tovarov dodávaných predávajúcim
realizovať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
X. Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť dohodou oboch zmluvných strán, uskutočnenou písomnou formou.
Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Súčasťou kúpnej zmluvy je výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list a osvedčenie o registrácii
DPH.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluva je platná od dátumu podpísania do 28.02.2023, ak nebude dohodnuté inak.
V Bratislave dňa

7., MAR. 2022

kupujúci

predávajúci
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spol. s r. o., 811 04 Bratislava
závod Margecany

Cenník drveného kameniva
platný od 1.3.2022
Názov výrobku
Vápencová drvina
0-4mm
Vápencová drvina
4-8mm
Vápencová drvina
8-16mm
Vápenec kusový
32-63mm .. -�Vápenec kusový
40-80mm
Vápenec kusový
63-120mm
Vápencová drvina
0-32mm
Vápencová drvina
0-63mm
Lomový kameň
ne triedený
,

DPH
20 O/o
1,40 EUR/t

Cena s DPH

9,00 EUR/t

1,80 EUR/t

10,80 EUR/t

9,00 EUR/t

1,80EUR/t

10,80 EUR/t

9,00 EUR/t

1,80 EUR/t

10,80 EUR/t

8,00EUR/t

1,60 EURít

9,60 EUR/t

8,00 EUR/t

1,60 EUR/t

9,60 EUR/t

5,50 EUR/t

1,10 EUR/t

6,60 EUR/t

7,50 EUR/t

1,50 EUR/t

9,00 EUR/t

7,00 EUR/t

1,40 EUR/t

8,40 EUR/t

Jedno tková cena
EXW
7,00 EUR/t

Kon tak t: závod Margecany - 053/4813323
0902921582

8,40 EUR/t

