
Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka a§ 1 ods. 14 Zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojenie: 
IBAN: 
Zastúpená: 

a 

Kupujúci: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojenie: 
IBAN: 
Zastúpená: 

UNIMAL SK s.r.o. 
Komárňanská 54, 947 01 Hurbanovo 
51232383 
2120636452 
VUB 
SK23 0200 0000 0038 9112 4851 
Arpád Vas 

„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb 
Športová č. 11, 947 01 Hurbanovo 
00352314 
2021029472 
Štátna pokladnica Bratislava 
SK77 8180 000000 7000306335 
Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

!.Predmetom tejto zmluvy je predaj a nákup maliarskych potrieb, rôznych maliarskych 
farieb, údržbárskeho spotrebného materiálu, malých pracovných strojov, náradia a 
ostatného tovaru zo sortimentu predávajúceho k zabezpečeniu riadneho chodu 
prevádzky v zariadení „MAGNÓLIA" ZSS Hurbanovo. 
Zmluva bude realizovaná na základe objednávok vystavených kupujúcim, potvrdených 
predávajúcim, v druhoch a množstve podľa potrieb kupujúceho. 

II. 
CENA 

Cena tovaru je stanovená podľa ponukového cenníka platného v deň objednávky. 

III. 
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. 



IV. 
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. 

v. 
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 01.07.2019 do 30.06.2022 
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 
čerpania finančnej sumy - najviac do 4 990 € s DPH. Táto výška sumy je určená ako 
predpokladaná hodnota za nákup predmetu zmluvy, údržbárskeho materiálu 
(podľa Čl. I.) - počas trvania zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 rovnopis. 

S. 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 25.06.2019 
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