
       Rámcová dohoda    

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  medzi týmito zmluvnými stranami 

                                      

 

 
              I. 

         ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci:   MAREK ŠPEŤKO - IMEX  

Adresa: Bulharská 24, 949 01 Nitra 

IČO: 41648242 

IČ DPH:  

Bank. spojenie: Prima banka 

IBAN: SK74 5600 0000 0008 1178 7003 

Zastúpená: Marek Špeťko 

a  

Kupujúci: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb 

Adresa: Športová č. 11,  947 01 Hurbanovo  

IČO: 00352314 

DIČ: 2021029472 

Bank. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  

IBAN:  SK77 8180 0000  0070 0030 6335 

Zastúpená: Ing.Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 
 

 

 
                                                                                  II. 

                                                                 PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacimi, leštiacimi a pracími 

       prostriedkami, papierovými a hygienickými potrebami, podľa potreby, vrátene dopravy  

       a vyloženia tovaru do skladu.  Množstvo a rozsah je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

2.   Dodávateľ zabezpečí: 

     -  aktualizovanie HACCP, vypracovanie podrobných dezinfekčných programov  

        a technologických postupov čistenia pre naše zariadenie, 

     -  rozhodnutie CCHLP na všetky BIOCÍDY, 

     -  karty bezpečnostných údajov a certifikáty k jednotlivým výrobkom, 

     -  školenie upratovačiek podľa potreby, alebo pri 30%-nej výmene počtu personálu. 
 

 

 
                                                                                  III. 

      DODACIE PODMIENKY 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v dohodnutom termíne a množstva 

    uvedeného na objednávke na adresu : „MAGNÓLIA“ ZSS Hurbanovo, Športová 11.  

    Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Skutočne odobrané množstvo tovaru z celkového predpokladaného množstva počas trvania  

    zmluvy môže byť vyššie, alebo nižšie, vždy bude upresňované písomnými objednávkami  

    zo strany kupujúceho. 



3. Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar neuvedený  

    v tejto zmluve, ktorý bude potrebný, alebo sa objaví na trhu ako nový tovar. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá expiračnú dobu kratšiu ako  

    12 mesiacov. 

5. Predávajúci má povinnosť kontaktovať zodpovednú osobu verejného obstarávateľa – min.  

    1 deň pred dodaním tovaru. 

6. Spolu s predmetom dodania bude kupujúcemu odovzdaný dodací list. 

 

 
 

                                                                                IV. 

                                                                   CENA TOVARU 

 

1. Cena tovaru bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996  

    Z.z. o cenách. 

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané   

    súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu   

    a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy alebo preberacie protokoly.  

    Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň  

    úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

3. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 
 
 
                                                                                  V. 

                                                 MOŽNOSŤ UZATVÁRANIA DODATKU 

    

     Ceny dohodnuté podľa prílohy č. 1 sú platné počas trvania zmluvy. Zmeny cien tovaru je 

možné meniť len na základe zmien DPH, daňových odvodov a to formou dodatku 

odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým 

dňom účinnosti zmien DPH, daňových odvodov. 
 

 
 
             VI. 

   MOŽNOSŤ ODMIETNUŤ VREVZIAŤ TOVAR 
 

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

akosti, štruktúry alebo množstva špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 
 

 
              VII. 

                                ZMLUVNÉ POKUTY  

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasl. pokuty: 

    a)  Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať  

         pokutu vo výške 0,02% z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania.  

         Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 

    b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok  

        z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 



 
                                                                                  VIII.  

                                                           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú – od 01.01.2018 do 31.12.2018 , ktorá je 

platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 

3. Zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v bode 2 tohto článku,  z dôvodu 

vyčerpania limitu predpokladaného množstva tovaru alebo naplnenia zmluvnej sumy. 

4. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zmluvu iba obojstranne 

odsúhlasenými a bežne číslovanými písomnými dodatkami. 

5. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán písomne. Táto zmluva je 

vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

6.   Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným 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. 

 

 

 

 

 

 

   ....................................dňa:  ...............   V Hurbanove, dňa: ................ 

 

 

 

 

 

 

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

         Predávajúci                                  Kupujúci 
 
 
 


