
 
 

                                      RÁMCOVÁ ZMLUVA  NA  DODANIE  TOVARU 

                                                       /ďalej len zmluva/ 

 

FS13.02 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, § 3 odst.2 a  Zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito 

zmluvnými stranami 

 

  

                                                                  I. 

                                                        Zmluvné strany 

 

Kupujúci:       „PENZIÓN“, 
                         Zariadenie sociálnych služieb /ďalej ZSS/ Topoľčany 

                         Čsl. armády 1870 

                         955 01  Topoľčany 

                         Zastúpený: Mgr. Ondrejom Božikom, riaditeľom 

                         IČO: 356786 

                         DIČ: 2021248614 

                         Bankové spojenie: štátna pokladnica 

                         Číslo účtu: 7000308189/8180 

                         IBAN: SK71 8180 0000 0070 0030 8189 

                         /kupujúci nie je platcom DPH/ 

                         /ďalej len „kupujúci“/ 

 

Predávajúci:     

                          Zastúpený:  
                           

                          IČO:  

                          IČ. DPH: 

                          Zapísaný v obchodnom registri pod č. 

                          Bankové spojenie:  

                          Číslo účtu:  

                          IBAN:  

                          /ďalej len „predávajúci“/ 

 

 

II. 

Preambula 
 

     Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil metódu verejného obstarávania- 

§ 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ďalej len zákon), ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

 

 

 



                                    RÁMCOVÁ ZMLUVA  NA  DODANIE  TOVARU 

Strana 2 z 4 

 

 

III. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacimi, hygienickými 

a dezinfekčnými prostriedkami priebežne, na základe písomnej alebo telefonickej objednávky 

v zmysle predloženej cenovej ponuky.  

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre 1 kalendárny rok plnenia zmluvy predstavuje: viď 

prílohu č. 1 – tabuľku Cenová ponuka. Obstarávateľ bude v prípade potreby odoberať od 

predávajúceho aj iný tovar, ktorý nie je uvedený v tabuľke a ktorým predávajúci disponuje. 

 

                                                                      IV. 

                                                      Dodacie podmienky   
                                                      

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy v množstve 

podľa písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje tento 

tovar prevziať. 

2. Miestom dodania je „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb, Čsl. armády 1870, 

Topoľčany 

3. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

4.   Spolu s tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: faktúra a dodací  

list. 

 

                                                          V. 

                                                 Kúpna cena 
 

1.   Kúpna cena tovaru bola stanovená dohodou oboch strán v zmysle zákona NR SR      

           18/1996 Z.z.  o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996  

            Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších pred- 

            pisov. 

       2.  V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, spojené s plnením predmetu 

            Zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. 

       3.  Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku 

            Spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 

       4.  Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel 

            Sa za deň úhrady považuje dátum odpísania dojednanej sumy z účtu kupujúceho. 

       5.  Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou 

            Požadované náležitosti, a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového  

            Dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo 

            Dňa doručenia oprávneného daňového dokladu. 

 

VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny. 
 

Kúpnu cenu je možné meniť iba v zmysle § 18, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 
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VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru. 
 

     Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, 

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán. 
 

1. Predávajúci je povinný: 

Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom množstve do 3 dní, pokiaľ sa nedohodnú 

inak, od obdržania  elektronickej  alebo telefonickej objednávky, do skladu kupujúceho, čo 

kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu alebo faktúry. 

 

2. Kupujúci je povinný:  

Kupujúci je povinný predmet obstarávania objednať formou písomnej-mailovej 

alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred            

dovozom tovaru, pokiaľ sa nedohodnú inak. 

  

IX. 

Zmluvné sankcie 
 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné   

zmluvné pokuty a sankcie: 

    

 a)  za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02  z hodnoty    

predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty               

 nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, 

 b) v prípade omeškania so zaplatením faktúry je predávajúci kupujúcemu povinný  

 faktúrovať úrok z omeškania vo výške 0,02 z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň             

 úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 

 

                                                          X. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci. 
       

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 

XI. 

Zodpovednosť za vady a záruka. 
 

1. Na predmet zmluvy  sa vzťahuje záruka: 2 roky     

2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zavineného kupujúcim. 
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XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia. 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy 

sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nepadá  

pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 

    oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 3 obdrží kupujúci,  1 vyhotovenie 

    predávajúci.     

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom 

    prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma  

    zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle  

    kupujúceho. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2018 do 31.12.2018 alebo do vyčerpania     

    výšky finančného limitu.             

6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal   

    víťazom. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,  

    na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch  dňa  .................                             V                      dňa .......................... 

 

 

 

 

 

...................................................                                       ..................................................... 

             kupujúci                                                                                 predávajúci 

 

 

 

 

 

 


