
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci: AL, s.r.o.

so sídlom: Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytča

IČO: 36 410 438

IČ DPH: 2021606796

bankové spojenie:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vl.č.: 14089/L

v jej mene koná Anton Laurenčík, konateľ

Kupujúci: Mesto Bytča

so sídlo,: Námestie SR l, 01401 Bytča

IČO: : 00321192

v jeho mene koná: Miroslav Minárčik, primátor

l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je rámcové vymedzenie podmienok predaja tovaru kupujúcemu, ktorý kupujúci

potrebuje a využíva pri prevádzke motorových vozidiel v jeho vlastníctve. Konkrétne sa jedná

o pohonné hmoty, oleje, prevádzkové kvapaliny a iný tovar v aktuálnej ponuke predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému

tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar dojednanú kúpnu cenu.

3. Predávajúci je povinný viesť presnú evidenciu dodaného tovaru na odberovom liste. Súčasťou

odberového listu bude dátum zakúpenia tovaru, druh a množstvo tovaru, číslo ŠPZ auta a meno

a priezvisko osoby odoberajúcej tovar, vrátane jej podpisu.

II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena bude určená v zmysle cien zakotvených v aktuálnom cenníku predávajúceho, ktorý je

predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu písomne pred tým, ako vstúpi do platnosti. Zmenené

ceny sú pre kupujúceho záväzné až po ich oznámení, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak.

2. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar v hotovosti alebo na bankový účet predávajúceho

uvedený v záhlaví zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim, pričom splatnosť faktúry je

14 dní odo dňa vystavenia. Faktúry sa budú vystavovať dvakrát do mesiaca.

3. Pokia!' sa kupujúci omešká s úhradou fakturovanej čiastky, budú mu účtované úroky z omeškania

vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



III.
Miesto, doba a spôsob plnenia

1. Zmluvné strany si dohodli ako miesto dodávky tovaru prevádzku predávajúceho na Hlinickej ceste

1319 v Bytči.

2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu nákup tovaru počas nepretržitej 24 hodinovej

prevádzky.

3. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou splatnej faktúry vystavenej predávajúcim, nie je

predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že osobami oprávnenými odoberať tovar sú len zamestnanci

kupujúceho, ktorí budú uvedení v osobitnom zozname oprávnených osôb. Súčasťou zoznamu

budú aj motorové vozidlá, do ktorých sú uvedené osoby oprávnené zakúpiť tovar. Oprávnené

osoby sú oprávnené čerpať PHM, resp. iný tovar len priamo do motorových vozidiel. Čerpanie do

prenosných nádob je zakázané.

IV.
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná a účinná odo dňa podpísania oboma stranami.

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote,

ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede

druhej zmluvnej strane.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry viac

ako tridsať dní a kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dodávaný tovar nemá

požadovanú kvalitu, resp. ak predávajúci poruší podmienky uvedené v čl. III zmluvy.

4. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy musia byť písomné a musia byť druhej zmluvnej strane

doručené osobne alebo doporučene poštou alebo iným doručovatel'om. Výpoveď alebo odstúpenie

sa považujú za doručené aj vtedy, ak sa odoslali na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy a vrátili sa

zmluvnej strane ako nedoručené, a to dňom ich odoslania.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že k právnym úkonom sú úplne spôsobilé a ich zmluvná vol'nosť nie je

ničím obmedzená.

2. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne a vážne, nie v tiesni a bez nátlaku, jej obsahu

porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu podpisujú.

3. Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa spravujú primerane ustanoveniami

Obchodného zákonníka.



4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch právne rovnocenných exemplároch, z ktorých po jednom obdrží

každá zmluvná strana.

V Bytči, dňa ..11.'.:~,'~..2011

(l") J"

predávajúci


