
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len zmluva) 

 

podľa ustanovení § 11 a súv. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 409 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

 I.  

Zmluvné strany: 

 

Kupujúci :  
Obchodné meno :  Základná škola 

Sídlo :    Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava 

Štatutárny zástupca :   RNDr. Jana Weisová, riaditeľka školy 

Osoba oprávnená rokovať :  

                                               RNDr. Jana Weisová, riaditeľka školy 

                                                           Helena  Osúchová, vedúca školskej jedálne 

IČO :    31780806 

DIČ :                                      2020971964 

           Číslo účtu :   

IBAN :                                    SK8002000000001633224658 

BIC :                                       SUBASKBX 

            (ďalej len ako „kupujúci“) 

 

Predávajúci :  

            Názov :  Ladislav Pócs – 3P Slúži Vám 

            Ulica, číslo :  Mlynská 962/27 

            PSČ, obec :  925 21  Sládkovičovo 

            Zastúpený:                                Ladislav Pócs 

            IČO :                                         36922161 

            DIČ :                                        SK1020129451 

            Zapísaný :  Obvodný úrad Galanta 

            Reg. č. :                202-16957  

            Ev. č. :   Zo-A99/15108 

            Bankové spojenie :              Tatra Banka 

            Číslo účtu:    2626340604/1100  IBAN:SK371100000002626340604 

           (ďalej len „predávajúci“) 

 

II. 

Preambula 

 

1. Kupujúci  na obstaranie  predmetu  tejto  zmluvy použil postup verejného obstarávania -

zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona, ktorého úspešným uchádzačom bol predávajúci.     

 

2. Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 3 ods. 2  zákona.  

 



 

III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie hygienických, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov a predmetov podľa prílohy č. 1 vrátane ich dovozu a vyloženia na miesto 

dodania a to podľa potrieb kupujúceho. 

 

2. Množstvá tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 sú predpokladané, v priebehu plnenia 

zmluvy môže dôjsť k zmene predpokladaného množstva jednotlivých položiek podľa 

aktuálnych potrieb kupujúceho. Kupujúci nie je povinný zakúpiť celé predpokladané 

množstvo tovaru, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa prílohy č. 1 

tejto zmluvy.  

 

IV. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia účinnosti do 24 mesiacov alebo 

do vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky v prílohe č. 1, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

V. 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy na základe  

písomnej  objednávky  kupujúceho  do 7  dní  od  doručenia objednávky predávajúcemu.  

 

2. Miestom dodania je: Základná škola na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava  alebo Školská 

jedáleň pri Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava. 

 

3. Množstvo a druh tovaru bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

 

5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: daňový 

doklad (faktúra) a dodací list, ktorý kupujúci potvrdí. 

 

 

VI. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna  cena  bola  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v  zmysle  zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách.   

 
2. Kúpna cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho 

vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru (najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, 

dovozné clá, dopravu na miesto dodania a balenie) a primeraný zisk predávajúceho. 

 

3. Kúpna cena za tovary musí byť stanovená v mene euro. K fakturovanej cene bude vždy 

pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase dodania tovaru.  



 

4. Jednotkové ceny za tovar sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy a sú stanovené pre 

jednotlivé položky, ktoré boli predmetom ponuky.  

 

5. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

objednávky na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a potvrdenia 

dodacieho listu. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie 

predmetu plnenia objednávky.  

 

6. Každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry predávajúceho bude originál/fotokópia dodacieho listu potvrdeného 

kupujúcim.  

 

7. Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto zmluvou a/alebo 

objednávkou, kupujúci ju bezodkladne vráti predávajúcemu na prepracovanie. Opravená 

faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia kupujúcemu.  

  

VII. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

1. Cenu  tovaru  je  možno meniť  na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich 

zo všeobecne  záväzných  právnych  noriem,  napr. zmien DPH,  a to  formou  písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.   

 

VIII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovar z dôvodu nedodržania akosti,     

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany       

nedohodnú inak. 

 

IX. 

                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný: 

- Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom 

alebo podpísaním dodacieho listu. 

- V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný po dohode s kupujúcim buď 

vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za reklamovaný tovar alebo poskytnúť zľavu z kúpnej ceny 

reklamovaného tovaru alebo vymeniť reklamovaný tovar za bezchybný. 

 

2. Kupujúci je povinný: 

- V dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar a vykonať kontrolu dodaného 

tovaru.  

- Uplatniť prípadnú reklamáciu do termínu stanoveného zákonom.   

- Uhradiť faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške. 

 



 

X. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v súlade s objednávkou (riadne) a v dohodnutom 

termíne (včas) má kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % z ceny tovaru, s dodávkou ktorého je predávajúci v omeškaní.  

 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má predávajúci právo za každý začatý 

deň omeškania požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny. 

 

XI. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy. 

 

XII. 

Vlastnícke právo 

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru podpisom dodacieho listu. 

 

XIII. 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť pred dobou stanovenou v článku 

IV. nasledovne:  

- písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o 

ukončení zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe 

alebo v súvislosti s dohodou,  

- písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,  

- výpoveďou zmluvy podľa bodu 6 tohto článku. 
 

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:  

- proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,  

- predávajúci vstúpil do likvidácie,  

- kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácii k podstatnej časti dodávky tovaru,  

- predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie 

a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,  

- predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom.  

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci poruší dohodu 

podstatným spôsobom.  

 

4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia 

a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.  

 

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu 

škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.  



6. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu 

s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane. 

 

XIV. 

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 nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.   

 

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

oboma   zmluvnými  stranami.  Nepodpísanie  dodatku  do  30 dní  zakladá  dôvody na      

ukončenie zmluvného vzťahu. 

 

3. Ak ktorékoľvek z ustanovení zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo 

nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na 

inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný 

tvoriť časť tejto zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení 

zmluvy zostane nedotknutá.  

 

4. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade s právnymi predpismi len 

písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými stranami.  

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, vážna, bez omylu 

v osobe alebo predmete zmluvy a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.  

 
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci         

dve a predávajúci dve vyhotovenia. 

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

V Bratislave, dňa: 15.7.2014                              V Bratislave, dňa: 7.7.2014 

 

 

 

 

   –––––––––––––––––––––––––––                   –––––––––––––––––––––––––––––                                                                       

 predávajúci                                                               kupujúci   

 


