
      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 
 

 
ZMLUVNÉ STRANY 
 

Predávajúci:   ARKA a.s.     
Adresa: Bottova 1, 945 01 Komárno 
IČO: 36523496 
DIČ: SK2020158613 
Bank. spojenie: Tatra banka a.s. 
IBAN: SK69 1100 000000 2627024072 
Zastúpená: Juraj Slatina – obchodný riaditeľ 
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 000000 7000306335 
Zastúpená: Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 
 
 
 
      I. 
                    PREDMET ZMLUVY 
 
1.Predmetom zmluvy je predaj a nákup kopírovacieho papiera, kancelárskych potrieb  
   a ostatného tovaru  zo sortimentu predávajúceho. 
   Zmluva bude realizovaná na základe objednávok vystavených kupujúcim, potvrdených  
   predávajúcim, v druhoch a množstve podľa jeho potrieb. 
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  zmeniť predpokladané množstvo tovaru  
   (viď.príl.č.1) podľa skutočnej potreby alebo objednať iný, nový druh tovaru.  
 

 
             II. 
            CENA TOVARU 
 
Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa prílohy č.1, v zmysle zákona NR 
SR č.18/1996 Z.z. Zákon o cenách. 
 
 

 
              III. 
          TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA 
 
1.  Dodanie tovaru sa uskutoční : 
     prevzatím tovaru do skladu ZSS Hurbanovo (alebo podľa dohody).  
2. Termín plnenia bude predávajúcim upresnený vždy pri každej objednávke tovaru. 
     Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čo najkratšom možnom termíne  



     od obdržania objednávky a to len v prípade, že kupujúci nie je v omeškaní s úhradou  
     predchádzajúcej faktúry. 
 
            IV. 
     PLNENIE A FAKTURÁCIA 
 
1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku   
    spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na platbe na základe faktúry, doba splatnosti faktúr  
    vystavených predávajúcim sa zjedná na dobu 30 dní odo dňa vystavenia faktúry  
    kupujúcemu. Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania platby zodpovedajúcej    
    kúpnej cene na účet predávajúceho. 

 
                                                                  V. 
                                    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 

 
1. Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád  
    tovaru alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tohoto tovaru.  
2. Reklamácia eventuálnych skrytých vád bude po predložení reklamovaného tovaru  
    a zápise o zistení vád tovaru vyhotoveného bezprostredne po ich zistení  
    a odsúhlasení reklamácie predávajúcim riešená výmenou reklamovaného tovaru.  
 

 
                                VI. 
                                          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 01.03.2018 do 28.02.2020. 
    Zmluva  je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom    
    nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 
3. Zmluva môže byť ukončená skôr ako je uvedené v bode 2 tohto článku, a to z dôvodu  
    vyčerpania limitu predpokladaného množstva tovaru, alebo do čerpania finančnej sumy   
    - najviac do 4 600 € s DPH. Táto cena je určená ako najvyššia hranica pre čerpanie  
    finančných prostriedkov na nákup predmetu obstarávania počas platnosti tejto zmluvy. 
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 rovnopis. 
5. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zmluvu iba obojstranne  

  odsúhlasenými a bežne číslovanými písomnými dodatkami. 
6. Zmluvu môže vypovedať písomne každá zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu 1  
   mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť ihneď po doručení druhej strane. 
 
   V Hurbanove, dňa 27.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
   ...........................................................            ......................................................... 

 
         Predávajúci          Kupujúci 


