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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Predávajúci
Obchodné meno 
So sídlom 
IČO 
DIČ 
IČ D PH 
Číslo účtu 
Zapísaný
(ďalej len „Predávajúci"

a
1.2. Kupujúci:

Obchodné meno 
So sídlom 
Zastúpený 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zapísaný
(ďalej len „Kupujúci")

1.3. Kupujúci a Predávajúci uzatvárajú medzi sebou na základe § 409 a nasl. zákona číslo 
513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka ) túto kúpnu zmluvu (ďalej len 
„Zmluva" ).

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie dodacích, fakturačných a platobných podmienok, 
za ktorých sa Predávajúci zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar. Tovar bude dodávaný na 
základe špecifických samostatných objednávok (ďalej len „Objednávka"), ktoré budú 
pripravené na základe a v zmysle tejto Zmluvy.

2.2. Predávajúci bude počas platnosti tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar:(najmä 
kancelárske potreby, hygienické potreby vrátane čistiacich prostriedkov) a tovar uvedený 
na stránke Predávajúceho www.kikoshop.sk na základe Objednávok Kupujúceho.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

3. DODÁVKY TOVAROV

3.1. Predávajúci za podmienok uvedených v tejto Zmluve dodá Kupujúcemu tovar na základe 
Objednávok Kupujúceho. Objednávky budú vykonané prostredníctvom:
3.1.1. emailu na adresu ¡nfo@kikoshop.sk. 
alebo
3.1.2. prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.kikoshop.sk.

3.2. Predávajúci objednaný tovar dodá Kupujúcemu do 42 hodín od doručenia Objednávky. 
Predávajúci je oprávnený tovar doručiť prostredníctvom tretej osoby.

3.3. Objednávka obsahuje najmä názov a množstvo tovaru, jednotkovú cenu tovaru, celkovú 
cenu za tovar a miesto kam má byť tovar doručený.

3.4. Kupujúci je oprávnený určiť ako miesto, kam má byť tovar dodaný svoju prevádzku na 
území Bratislava.

3.5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v mieste určenom v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje 
potvrdiť Predávajúcemu prijatie tovaru (potvrdením dodacieho listu). Pre prijímanie 
jednotlivých dodávok tovaru sú oprávnený pracovníci Kupujúceho.

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prechod nebezpečenstva vzniku škody na tovare prechádza 
na Kupujúceho okamihom odovzdania tovaru Kupujúcemu.

3.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom uhradenia kúpnej ceny.
3.8. V prípade ak Predávajúci nie je schopný dodať požadované množstvo tovaru Kupujúcemu 

v zmysle Objednávky alebo dodať tovar v dohodnutej lehote, bezodkladne o tom informuje 
Kupujúceho a Kupujúci následne upraví Objednávku na základe možností a kapacít
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Predávajúceho. Kupujúcemu nevzniká akýkolVek nárok na náhradu škody z dôvodu potreby 
zmeny Objednávky.

3.9. Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už 
nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru stanovená 
dodávateľom tovaru. Kupujúcemu nevzniká akýkolVek nárok na náhradu škody z dôvodu 
zrušenia Objednávky.

3.10. Kupujúci je povinný vytknúť zjavné vady tovaru v lehote dvoch dní od jeho dodania. Inak 
sa na takéto vady neprihliada.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za tovar uvedené na internetovej stránke 
Predávajúceho (www.kikoshop.sk).

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vystaví Kupujúcemu za každé samostatne 
potvrdené dodanie a prevzatie tovaru v zmysle Objednávky účtovný doklad - faktúru.

4.3. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpne ceny tovarov uvedené v Prílohe č. 1 sú platné v čase 

momentu podpísania tejto Zmluvy, pričom v prípade zmeny cien uvedených v Prílohe č. 1, 
z nasledovných dôvodov:
4.4.1. zmena colných a/alebo daňových predpisov,
4.4.2. preukázateľná zmena ceny tovaru výrobcom, alebo
4.4.3. iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny 

ceny musí byť zdôvodniteľhý),
bude Predávajúci o takejto zmene informovať Kupujúceho zaslaním informácie o novej cene 
príslušného tovaru Kupujúcemu. Doručením novej ceny tovaru Kupujúcemu sa táto stáva 
záväzná pre obe zmluvné strany a nahrádza cenu uvedenú v cenníku tovaru uvedenom 
v Prílohe č. 1.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú uvedené bez dane z pridanej 
hodnoty (ďalej len „DPH"). K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle 
platných právnych predpisov.

4.6. AkákolVek platba sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania v prospech účtu 
Predávajúceho.

4.7. V prípade omeškania Kupujúceho s akoukolVek platbou podľa tejto Zmluvy je Predávajúci 
oprávnený pozastaviť dodávky tovaru v zmysle tejto zmluvy a zároveň je od Kupujúceho 
oprávnený požadovať a Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť úrok z omeškania 
dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. TRVANIE ZMLUVY

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 27.12.2018
5.2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
5.3. Zmluvu môže písomne vypovedať Predávajúci, a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.

5.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, s účinnosťou ku dňu doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení Kupujúcemu, pokiaľ:
5.4.1. na majetok Kupujúceho bol právoplatne vyhlásený konkurz, resp. návrh na 

vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, alebo
5.4.2. Kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar o viac ako 15 dní.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy bude akákolVek písomná 
korešpondencia zasielaná doporučene.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Kupujúci sa zaväzuje nezverejňovať ceny uvedené v prílohe č. 1 na webových stránkach 
a poskytovať tretím osobám

6.2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po dvoch vyhotoveniach.

6.3. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa 
riadia všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Zmluvné strany si dohodli právomoc slovenských súdov a rozhodné právo Slovenskej
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republiky.
6.4. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných 

očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami.
6 .6 . Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

6.6.1. Príloha č. 1 - cenník tovaru,
6.7. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa 

stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

6 .8 . Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu v plnej miere, pričom vyjadrujú 
ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkolVek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy.

V Bratislava 27.02.2015

za Kupujúceho: STREDNÁ ODBORNÁ za pretj
d o p r a v n a

Äajjjptaho'WKOSHOP
, 821 09 Bratislava Knsban Kandaras . KIKOSHOP

i/elký Biel
1 -

podpis: . podp 5,0C
meno: Ing .Miroslav Hrabovský mene )£ffi
funkcia: riaditeľ 31i

r
/
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kód Názov
cena bez

t > P H
5185 Ajax, Lagoon flowers, modrý, ÍL 2,18 €
2153 Ajax, Lilac breeze, fialový, ÍL 2,18 €
5775 Aviváž Silan 21, Sensitive Rose&Silk Extract 3,80 €
LIPBU480 BALLET Universal kancelársky papier, multifunkčný, A4, 80 g, 500 listov/bal 2,98 €
LIPBU480 BALLET Universal kancelársky papier, multifunkčný, A4, 80 g, 500 listov/bal 2,98 €
383 Cif cream, Originál, 500ml, biely 2,65 €
424 Cipro, 400g, prášok 0,68 €
583 Diava, parket, 750ml 2,99 C
2277 Domestos, Citrus, 750ml 1,89 C
2210 Domestos, Atlantic, 750ml 1,89 €
2200 Domestos, Pine, 750ml 1,89 €
D5234K DONAU pokladníčka, modrá, 300x240x90 mm 19,50 C
D1702F DONAU PP rýchloviazače, biela, A4, 10 ks/bal 1,97 €
674 Fixinela, Originál, 500ml 1,35 €
GEEXSPS2 GENIUS Xscroll optická myš, GENIUS Xscroll optická myš 3,28 €
2024 Jar, ÍL, Orange 1,96 €
5303 Jar, ÍL, Sensitive, kamilka 1,96 €
1957 Jar, 500ml, Orange 1,15 €
5165 Krém na ruky Isolda, Aloe vera, 100ml 1,23 €
71 Kuchynské utierky Sindy 2ks 0,76 €
643 Metla ciroková 5x šitá, Šírka 33cm 3,28 €
4825 Metla priemyselná, Metla priemyselná 250 + násada 120cm 2,95 C
1738 Metlička s lopatkou, Eko, rôzne farby 1,20 C
2111 Mydlo Fax, Levandula, 70g 0,20 €
4674 Mydlo tekuté SENZA, Aloe vera, 500ml 0,92 €
4549 Mydlo tekuté SENZA, Antibacterial, 500ml 0,92 C
4548 Mydlo tekuté SENZA, Orgován, 500ml 0,92 €
10991 Osviežovač vzduchu Brait, Exotic fruits, 340ml 1,57 €
16926 Osviežovač vzduchu Brait, Lemon fresh, 340ml 1,57 C
16933 Osviežovač vzduchu Brait, Oceán breeze, 340ml 1,57 €
6134 Prací prášok Bonux, 80 pracích dávok - Lilac 10,65 €
IGZ039 Priepustka, A7 blok 100-listov 0,45 €
IGZ043 Príjmový pokladničný doklad A6, blok 0,92 €
4992 Pulirapid Aceto, S octom, 750ml 2,86 €
45921 Pulirapid Legno, 1000mi 2,55 €
337 Savo, Originál, ÍL 1,28 €
65944 Skladané utierky ZZ, Katrin, 2-vrstvové, biele, 3000ks/kart 23,60 €
TS3512 STAEDTLER „Lumocolor 351" popisovač, 2mm, červený, na biele tabule 0,90 €
TS3519 STAEDTLER „Lumocolor 351" popisovač, 2mm, čierny, na biele tabule 0,90 €
TS3513 STAEDTLER „Lumocolor 351" popisovač, 2mm, modrý, na biele tabule 0,90 €
104749 Toaletný papier 2-vrstvový, Katrin classic, 8ks 1,84 €
IDI75K VICTORIA Basic pákový šanón, 75 mm, svetlomodrá 1,20 C
IDI75S VICTORIA Basic pákový šanón, 75 mm, žltá 1,20 €
49 Vrece igelitové, 60L, 60 x 70cm, čierne, 30)i, 25ks/rol 1,70 €
IGZ051 Výdavkový pokladničný doklad A6, A6, blok 0,92 €
1085 Zmeták, Zmeták Eco s tyčou 1.65 €


