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Výroba a distribúcie technických plynov

nlírrcovÁ xúpNA zMtwA č. 1122 /2013
uatvorená podía § 4O9 a nasl usanovení zákona č . Sl3 l 199l Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

PT GAS spol. s r. o.
tGrpatsM 8388lL4,010 08 Žilina g

Ilubomír Kianička, MBA - konateť spoločnosti
ČSOg a.s. |.Milca 780/14,pobočka Žilina 010 01
40LL5755L017500
4s 626 634
sK2023062030
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zapísaný v Obc}rodnom registri Olcesného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. S3L9L/L
(ďal ej le n . p r edávaj úciJ

Predáraiúci:
Síd|o:
šatuárny orgán:
Bankové spojenie:
čís|o účtu:
tčo:
Ič opH:

Kupuiúci:
Sídlo:
Šatutárny orgán:
Bankové spojenie:
čísto účtu:
tčO:
tč opH:

(ďalej len "kupucúci")

1.

stredná odborní Škoh
Ul. Slovenská Partizánov L129/49,0L7 0L P. Bysřica
PhDr. Arura Bartoňová - riaditel' školy
čsog,a.s,
4014848326/750o
42l4lu3
SK2022267066L
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čl. l
Predmetzmluvy

Ak nie ie stranami dohodnuté inak, predávajúci sa na základe tejto zmluvy a podla nej uzatvorených samostatných - čiastkových ktipnych zmlúv (ďalei
ai ako ,,kúpna zmluva" vpdslušnom gramatickom tvare) zavázuie dodávať kupuiúcemu vybraný tovar zo sortimentu uvedeného vprílohe č. 1 tejto
zmluvy, ktorá Worí iei neoddelitelnrl súčasť (ďalei ako "tovať'), ato vmnožstve definovanom iednotlivými čiastkovými kripnymi zínluvami
uzaworenými na základe teito rámcovei zmluvy.
Kupuiúci sa zavázuje dodaný tovar prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť predávaiúcemu riadne a včas dohodnutu kúpnu cenu podl'a čl. V. teito
zmluvy.
Dodávky tovaru sa budú realizovať na základe písomných objednávok - návrhov kúpnych zmlrlv, ktorých vzor tvorí Pdlohu č. 2 ktejto zmluve, ktoré sa
podpisom obidvoch strán stávaiú lnipnymi zmluvami. Objednávlqy - náwhy lnipnych zmlúv je kupuirlci oprávnený predkladať predávajúcemu v súlade
stouto zmluvou výlučne písomnou formou (za dodržanie písomnej formy sa považuje aj faxová aleboe-mailová objednávka riadne doručená
predávajrícemu na adresu info@ptgas.slr, elebo dubravka@ptgesskJ, pričom predávajúci je povinný potvrdiť obdržanie objednávky - návrhu lnipnej
zmluvy a |edno jej powrdené vyhotovenie zaslať predávaiúcemu faxom alebo e-mailom naineskór do 48 hodín odo dňa iei obdržania, pričom
odoslaním faxu, resp, e-mailu predávairicim sa považuje lnipna zmluva za uzatvorenú. Ak tak predávaiúci neurobí, má sa za to, že predávajrici
objednávku kupuiúceho neobdržal akupna zmluva sa nepovažuje za uzatvorent1. Ak predávaiúci nemóže kupujúcemu z akéhokolvek dóvodu dodať
všetok obiednaný tovar, úto skutočnosť vyznačí (zmenf) na obdržanej obiednávke a takýto nový návrh lnipnej zmluvy zašle bez zbytočného odkladu
kupujricemu, pričom kupujtici je povinný obratom predávajúcemu písomne oznámiť, či takto zmenenú objednávku - nový návrh lnlpnei zmlurry
akceptuje alebo nie.
Ustanovenia teito rámcovej lnlpnej zmluvy sa budú vzťahovať na každý predai tovaru na záHade riadne uzatvorenei kupnej zmluvy, pokial sa kupujrlci
a predávajúci nedohodnú inak
Objednávka - náwh hipnej zmluvy adresovaný kupujúcim predávajúcemu musí obsahovať minimálne tieto údaie:
a) druh, špecifiMciu a množswo tovaru, na kto4ý sa má lnipna zmluva vzťahovať,
b) požadované miesto a lehofu plnenia v zmysle podmienoktejto zmluvy, nie však kratšiu ako je uvedené v bode 1. článku II tejto zm]uvy
c) údaj otom, či si kupujtici zabezpečuje vlastné balenie tovaru (najmá či použije vlastné flaše na uskladnenie plynu) alebo či si balenie žiada

zabezpečiť formou ieho nájmu alebo formou výpožičky od predávajúceho
d) spósob úhrady kúpnei ceny.

čl. ll
Termín dodania

Predávajúci sa zavázuie dodať tovar kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke naineskór do 1 pracovního dňe od uzatvorenia lnipnei zmluvy, ak sa
predávajrici a kupuitici nedohodnú inak. Deň, v ktorom bola kripna zmluva uzatvorená sa do dodacei lehoty nezapočítava.
Kupujúci ie povinný prevziať si objednaný tovar od predávairlceho na dohodnutom mieste plnenia naineskór v pracovný deň bezprostredne nasledujúci
po dohodnutom termíne dodania tovaru podlh tejto zmluvy.
Predávajúci je oprávnený jednostranne rozhodnrlť, či akceptuje alebo neakceptuje prípadné storno objednávky - lnipnei zmluvy doručeného mu zo
strany kupuiticeho, pričom kupujúci je oprávnený taloýto návrh predávajrlcemu adresovať len vlehote najnesk6r 24 hodín pred uplynutím termínu
dodania tovaru podla tejto zmluvy.
Predávajúci ie oprávnený dodať kupujúcemu tovar podťa teito zmluvy aj pred uplynutím lehoty podťa bodu 1. tejto zínluvy, pňčom o tom vhodným
spósobom upovedomí kupujrlceho. Kupuiúci je vtakomto prípade povinný prevziať si dodávku objednaného tovaru z dohodnutého miesta plnenia
naineskór nasledujrlci pracovný deň.
Predávajtici je v odóvodnených pdpadoch oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj po častiach.

čl. nl
Podmienky dodávlry

Odovzdanie tovaru kupuirlcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predávaiúceho oproti podpisu dodacích listov poverenou osobou kupujúceho
v dohodnutom mieste plnenia.
Predávaiúci pri odovzdaní tovaru kupuiricemu, odovzdá kupuiricemu ai všetky doklady potrebné na prevzatio a naužívanie tovaru (naimá
bezpečnostné listy obsahuiúce pokyny k manipulácii s tovarom), pričom podpisom dodacieho listu kupuiúci zárovcí potwdzuie prevzatie takýchto
dokladov.
Kupujúci ie povinný pre prevzatie tovaru vytvoriť všetlry potrebné technlcké p;edpoklady a prostredníctvom poverenej osoby dozerať na ieho
prevzatie, pričom ie povinný prekontrolovať množswo aj kva|itu dodaného tovirru a pnevzatie dodávlqy písomne potvrdí na dodacom liste.
Kupujúci nie je oprávnený dodávku tovaru odmietnuť len z dóvodu, že táto má vad5 t1ué nebránia leho riadnemu užívaniu.
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Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady len vpdpade, že sa jedná o miesto plnenia, ktorým je jedno z nasledovných
preda|ných centier:
1) Poveáké Podbrrdic 439,017 01 P.Bystrice (firma Vodotech, rcgionálny skled)

{v zmluve aj ako,,Predajné centrá'J
V prípade, že sa jedná o predai tovaru, kto4ýrn ie p|yn, kupujúci ie povinný sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy rozhodnúť, Či tento bude poŽadovať

zabaliť do obalov - watných ocelbvých fliaš zabezpečených predávajúcim (pričom tieto flaše si kupujúci prenajme alebo vypožiČia podťa VŠeobecných

obchodných podmienoh ktoré tvoria pdlohu č. 4 k éito zmluve - dalej len ,,VOP") alebo či si kupujúci zaobstará balenie formou vlastných fliaŠ. Ostatný

tovar bude zabalený v obale určenom na jednorázové použitie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Balenie zabezpeČené predávajúcim

bude označené šdtkom snázvom výrobku, počtom kusov vobale resp. hmotnosťou obalu, atechnickou normou výrobku. KaŽdý tovar bude balený

spósobom, aby nedošlo k ieho poškodeniu prípadne zámene s inlim tovarom.Za obaly, označené predávaiúcim ako vratné, ie kupujúci povinný zaplatiť
.Ónu 

"" 
ich náiom a pri vypožičaní obalov ie kupuiúci povinný zaplatiť predávairlcemu zálohu - všetko podla podmienok dohodnutých vo VOP, pňČom

predávajrlci je oprávnený kupujúcemu cenu za nájom obalov, resp. zálohu účtovať ako samostatnú poloŽku spolu s predávaným tovarom, ak sa zmluvné

strany nedohodli inak
Vprípade, že kupujrlci požaduje vykonať dodanie tovaru do vlastných balení - nairná fliaš, ie povinný zabezpeČiť, aby ich technichi stáv a Čistota

umožňovali takéto plnenie vykonať, Vprípade, že predávaiúci bude mať zata,že kupujúcim zabezpečené balenia nie sú vdostatoČne spósobilom

technickom alebo čistom stave nie je povinný kupujúcemu tovar dodať do akýchto obalov. V prípade, ak sa zisť', že balenia dodané kupujúcim neboli
vtechnicky spósobilom či čistom stave až po začať či vykonaní dodania tovaru predávajúcim, za tak]ito stáv zodpovedá vplnom rozsahu kupuitlci
a predávajúci nie je z tohto dóvodu povinný kupujúcemu nahrádzať alnlkol'vek škody či dodať nové plnenie.

čl. tv
Miesto plnenia

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak platí, že sa dohodli na dodaní tovaru na adresu iedného z Predainých centier.
Konkrétne miesto plnenia |e kupuiúci povinný upresniť v zaslanei obiednávke - náwhu kupnei zmluvy.

čl. v
Cena

Nawhovaná zmluvná cena ie §tanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. íB/L996 Z.z. o celách v znení neskorŠích predpisov a

vyhláškou MF sR č.8711996 Z,z., ktorou sa vykonáva zákon NR sR č. !8/7996Z,z. o cenách v znení neskorŠÍch predpisov.

Ceny na jednotlivé položlqy tovaru sú uvedené v cenníku, ktorý je obsiahnuqý v Prllohe č. 1 tejto zínluvy a je jej neoddeliteťnou súČasťou. Tento cenník je

platný pri každei kupnej zmluve realizovanej na základe iednotlivých objednávok kupuiriceho podl'a tejto rámcovej lnipnej zmluvy.
i<atxuúaa ieanotkovei ceny zahíňa len cenu obiednaného tovaru a náktady spoiené s ieho dodávkou na miesto plnenia. Cena tovaru nezahÍňa
balenie tovaru ani ieho dodanie na iné miesto plnenia ako do Predainého centra, ak nie ie stranami dohodnuté inak
predávaiúci garantuie cenu tovaru podla cenníka tvoriaceho Pdlohu č. 1 teito zmluvy najviac na obdobie platno§ti prflohy.
lednotkovú cenu tovaru po uplynutí doby garancie ceny podla bodu č. 4. tohto článku teito zmluvy ie predávajrlci oprávnený upraviť v prípade zqýŠenia

ekonomicky oprávnených nákladov predávaiúceho (pri zmene cien hlavných surovín a energie ovplyvňu|úcich cenu produkcie tovaru), v pdpade zmeny

ceny z dóvodu medziročnei inílácie, prí zmene colných a daňových predpisov,
Cenu tovaru je predávaiúci oprávnený zmeniť iednostranne, pokiať sa zmenila mesačná spotreba zákazníka oproti ziednanému mnoŽstvu uvedenom

v prflohe č.1, pričom ie povinný bez zbytočného odkladu o tom upovedomiť kupujriceho. Nový cenník nadobúda v tomto prípade rlČinnosť okamihom jeho

doručenia kupuiúcemu.
V pípade, že sa strany dohodnú na dodaní tovaru, kto4ý nie je obsiahnutý v Prllohe č. 1 k tejto zmluve sú povinné §i v kúpnej zrnluve dojednať okrem
jeňo presnej špecifikácie ai cenu tohto tovaru. V opačnom prípade ie predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať a kupujúci je povinný predávairlcemu

zaplatiť cenu takéhoto tovaru podl'a cenníka platného ku dňu doručenia obiednávky kupuiúceho predávaiúcemu.
čl. vI

Fakturačné a platobné podmienky
Kupujrlci je povinný zaplatiť predávaiúcemu kúpnu cenu tovaru určenú podl'a predchádzajúcich ustanovení tejto zínluvy jedným z nasledovných

spósobov:
1.1. na áklade faknlry vystavene| podl'a teito zmluvy.
Vpripade úhrady lnipnei ceny tovaru podťa bodu 1.2. tohto článku tejto zmluvy ie predávajrici oprávnený fakturovať dohodnuhi lnlpnu cenu tovaru
dňom splnenia dodávky tovaru podla lnipnej zmluvy.
Kupuiúci ie povinný uskutočniť úhradu každej faktury predávaiúceho najneskór do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia fakÚry. Za deň splnenia
peňažného závázku sa považuie deň pripísania kupnej ceny tovaru na ličet predávajúceho uvedený v teito zmluve.
iredávajúci má právo vprípade omeškania kupuiúceho srlhradou lnipnej ceny tovaru účtovať kupuiúcemu úrok zomeŠkania vo výŠke 15% roČne

z dlžnej sumy odo dňa kedy sa kupujúci do omeškania s úhradou kúpnej ceny dostal až do iej riadneho zaplatenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že pokial celková dlžná suma kupuiúceho na lnlpnei cene za odobratý tovar presiahne voČi predávaiúcemu Čiastku 10O EUR
(slovom sto EUR) vrátane DPH (ďalej ako,,kreditný rámeď) alebo pokial má kupujrici voči predávajúcemu neuhradené 2 a viac fakhlr alebo ich Časť po

iermíne splatnosti podlh tejto zmluvy, predávajrlci nie je povinný kupujricemu dodať alrýkolVek ďa|ší tovar, a to aj v pdpade, Že bola riadnym spósobom

uzatvore;á k6pna zmluva a je oprávnený zadržať doposial nesplnené dodávky voči kupujúcemu až do doby riadneho splnenia všetlcých závázkov

kupujúceho bez toho, aby to znamenalo porušenie zmluvy alebo právo kupujrlceho na odsnípenie od tejto zmluvy.
Pri nedodržaní termínu splatnosti fakhlr sa zákazníkzavánie odoberať tovar výhradne v hotovosti.

čl. vll
Zmluvné pokuty

pre prípad porušenia povinnosti kupuiúceho zaplatiť predávajrlcemu kúpnu cenu tovaru riadne alebo včas podlh tejto zmluvy ie kuPujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň poruŠovania teito povinnosti.
pró prípad porušenia povinnosti kupuirlceho prevziať si tovar od predávaiúceho podťa teito zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť predávaiúcemu

zmluvnú pokutu vo v,ýške 10 EUR za l<aždý začatý deň porušovania teito povinnosti.
Zaplatenió ktorejkol'vek zmluvnei pokuty podla teito zmluvy nemá vplyv na nárok predávairiceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla z nesPlnenia
povinnosti kupujúceho zabezpečenei zmluvnou pokutou podlh teito zmluvy.
Žmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvných polnit doiednaných vteito zmluve považuiú za primeranú povahe avýznamu nimi zabezPeČovaným
povinnostiam a s takto dojednanými zmluvnými pokutami bez qýhrad súhlasia.
Žmluvné pokuty doiednané v teito zmluve sú splatné na záHade výrzvy predávajrlceho doručenej kupujúcemu, a to v lehote uvedenej v konkrétnej vlizve,

inak bez zbytočného odkladu. 
d. vlll

Výhrada vlastrríckeho práva
Tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu podlh telto zmluvy na základe iednotliv,ých lnipnych zmlúv je aŽ do Úplného zaplatenia lnipnej ceny
predávaiúcemu vo vlastníctve predávaiúceho. Vlastnícke právo kjednotlivým dodávkam tovaru prechádza na kupuiúceho dňom pripísania celei kúPnei

ieny iednotlivei dodávlry tovaru na bankový účet predávaiúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare vŠak prechádza na kupujúceho dňom Prevzaťa
tovaru od predávaiúceho a od tohto okamihu kupujúci zodpovedá za vzniknutu škodu na tovare voČi predávajúcemu v plnom rozsahu.

čl. lx
Doba platnofi rám§ovei kúpnei zmluvy
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Zmluvné strany sa dohodli, že táto rámcová kripna zmluva móže b5ť ukončená :

jednostranným písomným odstúpením od tejto zmluvy jednou zo strany predávajúceho v pípade, ak druhá zmluvná strana podstatn]ým spósobom
poruší zmluvnú povinnoď.

Zmluvné strany sa dohodll že za podstatrré porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať najmá nasledovné:
- akkupuiúci nezaplaťcenu za dodanie tovaru do 30 dnípo uplynuťdohodnutej lehotysplatnosti,
- porušenie ktoreikoťvek povinnosti kupuiúceho aj napriek predchádzaiúcei písomnei výzve predávaiúceho, ktorou bol na porušenie predmetnei

povinnosti kupujúci upozornený a vyntaný najej odsřánenie.
Právne účinky odstupenia od zmluvy nastávaiú dňom doručenia písomného oznámenia o odsnípení od zmluvy druhej zmluvne' strane. Odstupením od
zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v"znikli za jej trvania, najmá ním nie ie dotknutý nárok predávaiúceho na zaplatenie
kipnej ceny dodaného tovaru aj s jeho príslušenstvom.

čl. x
všeobecné ustanovenia

Predávajúci bude informovať kupujúceho oprípadnej zmene trýkairicej sa predmefu zmluvy (ukončenie rlýToby konkrétneho druhu tovaru, zmena
technológie, zmena zásadných parametrov tovaru a pod.) wátane zmeny ceny a dodacích podmienok
Zmluvné sŤany sa dohodli, že prípadné pohl'adávky, ktoré vzniknú predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu je predávajúci oprávnený jednostranne
po§tlipiť tretei osobe, na čo kupujtlci udel'uie predávajúcemu svoj \.ýslovný súhla§,
Zmluvné strany sa zavázuiú pdpadné spory z teito zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť
cestou zmieru na zásadách poctivosti a dobr:ých vzťahov.
Ak pri rieŠenÍ rozporov nedóide ksrlhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, ie ktorákolVek strana oprávnená
predložiť spor na rozhodnuťe vecne a miestne prís|ušnému srldu v Slovenskej republike.
Vprípade zmeny obchodného mena názvu, sídla, právnei formy, štatutárnych orgánov ako aj spósobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového
spojenia a ČÍsla ÚČtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnei sfiane tuto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Pri plnení teito zmluvy si zmluvní partneri budú poskytovať údaje, ktoré majú povahu obchodného taiomstva tak ako je toto upravené v plaorom znení
Obchodného zákonnlka SR. Talšýmito údaimi sa zároveň rozumeiú rózne technické ridaie, vzorky a predlohy, cenové a platobné informácie, zmluvné
podmienky a podobne. Zmluvné strany sa zavázujri, že po dobu trvania teito zmluvy budú považovať obsah tejto zmluvy za dóverný, pričom sa zavázujú
neinformovať o tomto obsahu §etie osoby bez písomného srlhlasu druhého zmluvného partnera, neumožnia treťm osobám prístup k týmto
informáciám a ani ich nevyužiitl v prospech tredch osób, 

čL xI
áverečné ustanovenia

1. Pri plnení teito zínluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami teito zmluvy Wátane |ei príloh 7 a 2, a, ak nie je doiednané inak,
následne VOP, ktoré tvoria Prflohu č. 3 kteito zmluve.
Práva a povinnosti vyplývaiúce zo zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnei neplatnosti, ako ai vzáiomné vďahy
zmluvných strán touto zmluvou, VOP alebo inými jej prflohami qýslovne neupravené sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení ako ai dalšími všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Akékoťvek dojednania, zmeny alebo doplnky k teito zmluve sú pre zmluvné strany závázné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto
zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zásfupcami zmluvných strál, ako ai ak boli platne doiednané stranami vkripnei zmluve riadne
uzatvorenej na základe tejto lnipnej zmluvy.
Neoddelitelnou súčasťou tejto rámcovei kúpnej zmluvy sri:. Pdloha č. 1 - zoznam sortimentu tovaru predávairlceho a jeho cennlk. Pdlohač.2-wzorováobjednávka
r PríIoha č. 3 - Všeobecné obchodné podmienky
. Príloha č.4 - Bezpečnostné karty
Táto rámcová kripna zm|uva nadobúda platnoď a účinnosť dňom iei podpisu štatutárnymi zásfupcami oboch zm|uvných str3
Táto rámcová kripna zmluva ie vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každý s platnosťou oňgináJu, z ktorých l<aždá zo zmluvných strán obdrží iedno iei
vyhotovenie, pričom jeho prewatie potwdzuje podpisom teito zmluvy.
Táto zmluva vrátane všetkých jej prfloh bola zmluvnými stranami riadne prečítaná, nimi porozumená a na znak srihlasu siei obsahom apre|avu
slobodnej avážne vóle bez omylu byť touto zmluvou viazaní tuto vlastnoručne podpisuiú, pričom zmluvné strany podpisom teito zmluvy zároveň
prejavuiú vóťu byť viazaní aj všetkými prílohami teito zm|uvy.

v Žiline dňa 26.08.2013
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