
 

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Československej armády 1870/11, 955 01  Topoľčany 

 

 

 

Rámcová dohoda na dodanie tovaru 
(ďalej len dohoda) 

 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov ako výsledok 

verejného obstarávania medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 

Kupujúci:   „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb (ďalej len ZSS) Topoľčany 

   Čsl. armády 1870 

   955 01  Topoľčany 

Zastúpený:  Mgr. Ondrej Božik, riaditeľ 

IČO:    00356786 

DIČ:    2021248614 

Bankové spojenie:  štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000308189/8180 

IBAN:   SK71 8180 0000 0070 0030 8189 

(kupujúci nie je platcom DPH) 

(ďalej len „objednávateľ" alebo „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Predávajúci:  

 

Sídlo:    

Právna forma:   

Štatutárny orgán:  

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:   

Zapísaný v obchodnom registri pod č. 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

IBAN:    

Telefón/Fax:   

Email:    

Oprávnení konať vo veciach zmluvy: 

(ďalej len „dodávateľ“ alebo „predávajúci“ na strane druhej v príslušnom gramatickom 

tvare) 
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Článok II 

Preambula 
 

Táto dohoda je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, 

ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na predmet zákazky „Nákup a dodávka nitrilových rukavíc“ (ďalej iba 

„verejné obstarávanie“), ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

 

 

Článok III 

Predmet dohody 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje počas doby platnosti a účinnosti tejto dohody a podľa 

podmienok dohodnutých v tejto dohode, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje 

nebezpečenstvo a podľa čiastkových objednávok objednávateľa priebežne dodávať 

tovar „nitrilové rukavice“ v rozsahu a kvalitatívnom prevedení špecifikovanom 

v prílohe č. 1 – Cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

2. Kupujúci si vyhradzuje právo kúpiť aj predmet dohody neuvedený v tejto dohode, 

ktorého potreba sa vyskytne počas trvania platnosti tejto dohody. 

3. Nitrilové rukavice dodávané verejnému obstarávateľovi musia spĺňať Nariadenie 

o zdravotníckych pomôckach so skratkou MDR (Medical Device Regulation) 

2017/745. Dátum spotreby nitrilových rukavíc musí byť minimálne 2 roky od dodania 

verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

 

Článok IV 

Dodacie podmienky, platobné podmienky, fakturácia 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku III tejto zmluvy 

priebežne počas platnosti tejto zmluvy na miesto dodania tovaru podľa článku IV. bod 

2 tejto zmluvy, na základe e-mailových objednávok kupujúceho, ktoré budú doručené 

predávajúcemu najneskôr do piatich dní od prijatia objednávky, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v termínoch a množstve špecifikovaných v 

jednotlivých objednávkach do odberného miesta objednávateľa: „PENZIÓN“, ZSS 

Topoľčany, Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany. Súčasťou dodávky tovaru je 

vyloženie tovaru do skladu v mieste sídla verejného obstarávateľa. 

3. Dopravu predmetu zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola 

zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

Predávajúci zodpovedá za včasnosť a úplnosť dodávky, ako aj za akosť dodaného 

tovaru. 

4. Požadovaný sortiment bude dostupný podľa predloženej cenovej ponuky počas celej 

doby realizácie zákazky. 

5. Jednotkové ceny dodávaného tovaru podľa tejto rámcovej dohody sú záväzné pre 

účastníkov dohody počas celej jej platnosti a účinnosti. 
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6. Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas dodaný tovar na základe čiastkovej 

objednávky je faktúra vystavená predávajúcim spolu s dodacím listom. Faktúra je 

vystavená v eurách (€), zaokrúhlená na dve desatinné čísla. 

7. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra 

sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy v eurách (€) z účtu 

kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto dohody. 

8. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci 

môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V takomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

kupujúcemu. Kupujúci sa v tomto prípade nedostáva do omeškania. 

9. Cena zákazky a vystavené faktúry budú uvádzané v eurách (€). 

 

 

 

Článok V 

Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena je stanovená podľa 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 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, 

obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších nákladov 

spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia. Maximálna výška jednotkovej ceny je 

záväzná počas trvania zmluvy v súlade s cenovou ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom (Príloha č. 1). 

3. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene 

zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. 

4. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 

zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu 

(ďalej len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo 

faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne 

(akciové) ceny týkajú. 

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 

podľa tejto dohody. 

 

 

 

Článok VI 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku včasného dodania 

tovaru podľa tejto dohody uvedeného v objednávke, môže kupujúci požadovať pokutu 

vo výške 0,05 % z ceny oneskorene dodaného alebo nedodaného tovaru podľa 

objednávky za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry za dodaný tovar môže 

predávajúci požadovať úrok vo výške 0,05 % z dlžnej fakturovanej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku IV., bod 8 tejto 

rámcovej dohody. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so 

zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 

zabezpečovaných povinností. 

 

 

 

Článok VII 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 
 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného v objednávke, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Kupujúci požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, 

uvedením zloženia výrobku a s návodom na použitie v slovenskom resp. českom 

jazyku. V prípade, ak sa návod na použitie nenachádza na etikete výrobku, je 

dodávateľ povinný oboznámiť kupujúceho s používaním výrobku. 

3. Ak bude dodávateľ dodávať ekvivalentný výrobok, tak za ekvivalentný výrobok bude 

kupujúci považovať iba taký výrobok, ktorý svojím zložením a kvalitou zodpovedá 

alebo prevyšuje kvalitu a zloženie požadovaného výrobku. Nedodržanie tejto 

podmienky bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok a 

oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť výrobok, ktorý svojím 

zložením a kvalitou nezodpovedá požadovanému výrobku dodávateľovi, a to bez 

nároku na finančné plnenie za vrátený tovar. 

 

 

 

Článok VIII 

Doba platnosti a skončenie zmluvy 
 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 17. novembra 2021 do 16. novembra 2022 

alebo do vyčerpania finančného limitu. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v článku VIII odseku 1 je možné rámcovú dohodu 

ukončiť: 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou 

zmluvnou stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac, 

- písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac. 

4. V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu rámcovej dohody na základe 

čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil 

do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania 

ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle 
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tejto zmluvy je vážne ohrozené. Predávajúci je povinný bezodkladne oboznámiť 

o tejto skutočnosti kupujúceho. 

6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením 

zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu. 

 

 

 

Článok IX 

Zodpovednosť za vady, akosť tovaru a záručné podmienky 
 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trha spĺňa 

kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa 

podmienok tejto zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na 

dojednaný účel. V prípade, ak sa tak nestane, tovar má vady, kupujúci si vyhradzuje 

právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady alebo zjavné vady 

dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru, kupujúci písomne oznámi 

predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia 

záručnej doby. Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch tovaru 

alebo pri nebalenom tovare na dodacom liste. 

3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a 

vady zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď. Ak kupujúci zistí zjavné vady pri 

dodaní tovaru vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho odmietnuť t.j. 

neprevziať, a to v takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje, tým, že si 

voči predávajúcemu uplatní reklamáciu ihneď i s odôvodnením. Kupujúci má nárok na 

dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva tovaru. 

4. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď. 

Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 24 hodín odo 

dňa prijatia reklamácie. 

5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej 

doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou 

reklamácie. 

6. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 

ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady tovaru. 

7. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru 

preukázateľne vplyvom neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa 

nevzťahuje ani na poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho 

použitím v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie, ktorý predávajúci 

priloží k tovaru resp. na obale. 

 

 

 

Článok X 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto dohodou osobitne upravené sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 
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2. Túto dohodu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku 

odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, avšak musia byť dodržané ustanovenia 

§18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 3 rovnopisy a 1 

rovnopis predávajúci. 

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 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. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal 

víťazom. 

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

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

Za kupujúceho      Za predávajúceho 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Ondrej Božik 

                        riaditeľ                                                                                                                 

      „PENZIÓN“, ZSS Topoľčany 

 

 

 

 


