
RÁPACOVÁ KÚPNA ZMLUVA č.2/2022 
uzatvor( ná podľa 5409 a nasl Obchodného zákonníka 

Predávajúci: RENOST- korieskaá castors,s ra. 

Sidlo spoločnosti: Sv Anny 126/30, 0.401 Ružombernk 

Zaslúpený . In Špnaha Nineen ,Lonateľ 
IČO 36762504 
IČ pre DPH : 5K?0223697 6 

Zapísaný v Obch.reg.Okr .súdu v Žilinu | € 18843 /L 
Bankové spojenie. SK10 0200 0000 0027 9/20 1959, VÚB Banka,a.s , Bralislava 

[ďalej len „predávajúci“ / 

ä 

Kupujúci: 

sf Inčnnsá L IVÁVA - Centrum sodtáflnach slušie k 
/aslúpený : LIVAVA 4, 05L, as LAVÁVLAŤ 

Ičo: IVG.HÚSEMI CovÄ VATARÓÍNA 
DIČ. OOGLUTTBA 
Aspisamy 20105444 4 

/ďalej le11 „kupujúci“ / Ob 0 585 40 

Predávajúci 1 kupujuci zhodne orehlasujú, že icii podsikateľska činnosť > zaredim ovana: nogela „2 

slovenského alebo českého Pisa, že su nadne zapístm vobchodnon: prip. živnosť >nskom regrsta, nebolo 

rozhodnuté o ich likvidácu, ant restrukturalizácii, nepodal návrh na konkurz, ani im ni? je známe, že by tenta 

návrh podala Lretia osoba. Kupujúci ďalej prehlasuje, že nu nie je známa žiadna iná skutočnosť, ktora by malo 
alebo mohla mať podslatný a nepriaznivý vplyv na plnení jeho platobných závazkov z kúpnych zinlúv uzovnčlých 

s predávajúcim, alebo by plneniu lýchlo záväzkov mohla ohroziť 

  

s Článok . 

PREDMET ZMLUVY 

11 Predávajúci a kupujúci sa doho“! za účelom efektívneho uzatvárania čiastkových kúpn/ch zmlúv uzatvoriť túto 
rámcovú kúpnu zmluvu s naslecí sným obsahom : 

1? Predávajúci sa zaväzuje doda! upujúcomu tova! na zíklado písomavch, alebo clel onických 

pujúceho a kupujúci sa zaväzuj? takto objednaný love“ ad predávajúceho pra a zaplatiť kúopu cu 

Neoddeliteľnou súčasťou a podl "dom na plnenie predáv júceho z lejto zmluvy sú objot návky kup sry, kari 

budu potvrdené predávajúcim kazdá objednávka mus obsahovať druh a mnozstvo tovaru, dodáciu tehal 

a spôsob dopravy Predavajúci > oprávnený v prpade, ak je lehota uvodená vobjednavke, túlo zrealniť r 

najbližšiu možnú dodaciu Icho pričom JE o tejlo skurocnosu bozodll. dne povinný inlornnesať kunmiiúci he 

Kupujúci MÁ vtakornto prísadí aráva zrušť obje laavky slchoto + dní sposobe, atm syko 30 30. drotu 

val 

              

V prrpado, ak predával. cemu # ul proj vel ud Oh zs OLIE pr, M k RÉ lada 

  

bla sa a] 

  

zmeny dodacej lehoty kupujúc.+ 1a, má sa zá lo, ze kupryuc: S Novou Godatou sehiotov súhlas 

vyhlasujú, že najneskôr mom utom potvrdenia objedn ivky, 105p momentom uplynulia > dňovej lehoty va 

potvrdenie zmeny dodacej lehoty, dochádza medzi zmluvnými stranami k uzavreliu Častkovej kúpnej zmlus+, 

klorá sa spravuje uslanoveniam! tejto zmluvy 

  

Žiánok I. 

KÚLNA CETJA 
21 Cena tovalu je stanovená aktu Inym cennikorn zveorejne 1ym na wobovr . str nke prod. sajucaho we 

al>ho konkrétnou cenovou ponukou pre kupujúceho ku #ňu predaja v £ bez ZPH, kloru predávajúci vyndič « 

    

powitenej objednávko 

PLATU. 

"ní " vnu cenu na 

LIU Spr saasti. faktu 

  

31 Kupujúci sa zaväzuje z: Ide VU ova froitut Faktury + NALEZILOSta ov > 

dobi 

    

M Au ke 

  

via dn Toba t 

            

NAJNESKko: 

  

JYSsla“ |  



Y OPLAVA AMI 

splatná do 34 dní, od dočania tovaru kupujúcemu, 4 lo bankovým prvvodom na účet predávajúceho. Dňom 

úhrady sa rozumie deň pripísania kúpnej ceny na účel predávajúceho. 

32 Ak sa kupujúci coslane do omeškania so zaplitením kúpnej ceny ale > jej časti, zaväzuje sa zaplatiť z dlžnej 

body urok z ome kamna vo výske 0,05% za každy deň omeškania. 

  

zlovať FUPUJÚCAH VE Ur 

il najnostár da dna splatnosti 0 o omy takomto doklade. 

davajúci naskytne kupu úcemu na zakúpený tovar základný rabat vo vyško 5% Rabalové podmienky budu po 

Iširok, prehadne! o vané, na zaklade množstva odobratého 

33 06 dasa 8 O LÁ TED <y zomeškania 1 samostalným dokladom a kupujúci |© 

      

hy roman uh 

  

  

  

júce ak ždý 

  

iul b InGsiitov od zaciatku spoli 

    

tovaru kupujuci 

    

mu kreditný hru vo výske 500,- € s DPH Kreditný limil je maximálna výška 

ieeha voci Predávajú nu Kupujúci sa zaväzuje uhradiť sväje 

34 PU davajúcí poskytuje kup 

  

rzdpielenal zo azkov zab hu únelný styk 

4elázky ZaČI prír ávajúcemr aj pred uplynutím loby «nlalnosl v pripaan že žiada od piedavajúceho dodať ďalši 

Laval Nad lámec <reditneho limitu. 

36. Predávajúci nie je povmný dodaľ kupujúcemu akýkoľvek tovar (vrane tovaru 7 potvrdenej objednávky! 

vorípade, ak je k ipnujúci Vomeškaní s plnením s svojich záväzkov podľa tejto zmluvy 

  

Článck Iv. 
PODMIEĽ!KY GODANIA TOVARU 

A.1 Piadavajúc sa zavazuje dodať tovar podľa odsúhlasenej objednávky. Ak 1: je dohodnuté inak, tovar je dodávany 

na parite EXW Ružomberok, v zmysle INCOTERN S 2010. Dodanie tovaru j: uskutočnené jeho odovzdaním prvému 

dopravcovi k preprave pre kupujúceho s tým, že zásielka je riadne označená ako zásielka určená pre kupujúceho. 

Fropravné náklacy sa stanovujú "ohodou a sú uredené v potvrdenej obje slnávke 

> Dodáme tovaru a uskuločcnť na základe doho soru a ta buď vlaslným odvozom kupujúcim, alebo dopravnou 

s
 

     

  

1 A V predá aju cin Čohodnulý sp ob dopravy je vyznačený v potvrdem al dal Jo ] 

  

liazky Osa, klorán a vziať je povinna preukázal, že je | ávnenáa k prevzaliu lovaru kupujúcim 

  

Článok V. 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRAX /A 

"1 7miuvné strany sa výslovne dohodli na výhrade vlastníckeho práv, predávajúceho. Kupujúci nadobudne 

„Fislnicke pravo | tovaru až úplným zaplatením kupnej ceny. 

52 VyrnVade, ze kupujúci zaplatí kúpnu cenu pred dodaním Lovaru, nadobuciie vlastnícke právo k tovaru, len čo mu 

jo dodaný lovar cdovzdaný 

  

Čiánok VI. i 
VADY TOVARU A REKLAMÁCIE 

6 1. Kubujuci je povir ny prezneť tovar ihneď po prevzatí. Reklamáciu na chynú dodávku tovaru je kupujúci povinný 

uplatruť bez zbyločného odkladu po tom, čo vacy zistil, alebo mal zistiť pri prehliadke tovaru, najneskôr však do 5 

pracovných dní odo dňa dodania tovaru. 

62 Pred expedíciou "ovaru dooravcovi predávajúci zaeviduje hmotnosť cxpodovaného lovaru na vážnom lístku. Pri 

H i nejde chýbajúci tovar potvrdený vážnyin 

    

neb an ách množ lva lovac i bade reliamäcia iznana len vtedy, ak + 
[3 ži 

UP dava č v ta lovaru v zmysí > pravnych predpisov. © olovacích koliesok a kolies je potrebné 

rošpeklovať večty nlorimacie a kriteniách výb ru a výpočte nosnosti /“ŇJ EN 12530, 12532/. Pri nedodržaní 

nodmienok sa predávajúci zbavuje povinnosl zodpovednosti za kveltu a vlastnosli výrobku Záruka sa 

nevzťahuje na ve dy výrobku spôsobené nevhodným výberom „alebo pou vaním 

hid katalóg RENOST 3, Technické informácie ,str 4-21 / 

  

Článok VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENA 

71 Podpisom tejto zmluvy strácajú platnost všetky predchádzajúce rámcové kúpne zmluvy uzavreté medzi 

orodávajúcim a kupujúcim. 

7.2 #mluvá 5a uzatvára na dobu neurčitú 

7.3 [člo zmluva je syholovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou orig i«lu, pričom každá zo strán obdrží po 

jednom vyhotovení.



  

ft PS 

76 

Všetky spory vyplývajúce ztejto mluvy budú obidve stany predňostnn a výhradne rešil dohodou a lon v 

prípado, ak nedospejú k zhode, predložia všetky spory, ktoro medzi nimi vznúknu z právnych vzľahov vzniknutých 

na základe tejto zmluvy, čiastkovýcm kúpnych zmlúv alebo srwisiacich s touto zmluvou, vrálane sporov o platnosť, 

výklad a zánik týchto zmlúv v zmysle uslanovenia 83 zákon 1 č. 244/2002 7 z na rozhodnutie v rozhodcovskom 

konaní pred jedinym rozhodcom 2/4 EMU ROZHODCOVSKÉ AU SÚDU pri IUBCX, zriadenom pri právnickej osobe 

IUDEX s.ro, so sídlom Pavla Mu. ňa 43, 036 01 +larún a to za podmienal a podlá navidieľ vymedzených 

Štatútom Stáleho rozhodcovského sudu prí IUDEX a jeho Fokovacim poriadkom Zmluvne sliany sa rozl odnuliy 

vydanému v rozhodcovskom kon 1 zaväzujú podnadit s by m, s lak sto razhodnúho bucr pro zi Č. (rany 

konecne a záväzné 

Učastinici zmluvy vyhlásujú a svojú 

voľnosť nie je ohbrnedzena, zmlu «1 uzavreli slobo 

      

Dodpismi polvrč zujú, ži rozumejú zimluve v slovenskom jazyku, ich zmluvna f 

16] 

  

1 a vižne Zr 

  

vu 5 Hre nadpisom nadne prec 

  

absahu porozumel, rema 21a vy jnnly A na zak sal su jov, ANT zásl roVia sb AS či Te posli 1 

  

obidvoch zmluvnycn strán 

  

Neoddeliteľnou sučastou tejlo zi luvy je priloha © 1 — žzoznem osob opr avncných oby lnavať I 

  

kupujúceho 

V Ružomberku dňa 

 



AA Fľay 

RENOST 
KUŽUUuúKOK 

Príloha č. 1 SPLNOMOCNENIE 

na objednávanie a prevzatie tovaru od spoločností 

RENOST s.r.o., a „—RENOST — kolieska «tcastors s.r.o. 

Konateľ-majiteľ 

Meno a priezvisko, titl. Ing. Katarína Húsenicová, sídlo Likavka 9, 034 95 Likavka 

obchodnej spoločnosti 

Názov : LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

IČO: 00647781 IČ DPH: nie je platca DPH 

Sídlo: Likavka 9, 034 95 Likavka 

ktorý koná v mene spoločnosti /spôsob konania v mene spoločnosti podľa výpisu z OR/ 

ä splnomocňuje 

nasledovné oprávnené osoby na objednávanie a prevzatie tovaru od spoločností: 

RENOST s.r.o. Ružomberok, — IČO :363 807 84 ,IČ DPH SK2020124414 
RENOST-kolieska«castors, s.r.o., IČO: 367 625 04, IC DPH: SK2022369756 

 


