
 

RÁMCOVÁ DOHODA 

  

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

v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „rámcová dohoda') 

 

Kupujúci: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany 
Sídlo organizácie: J. Hollého 696/3,  955 01 Topoľčany 
Zastúpený: PaedDr. Zuzana Kapustová 
IČO: 37860658 
DIČ: 2021612637 
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 
Číslo účtu: 1635345357/0200 
/ ďalej len odberateľ / 
 

 

Predávajúci: A-3DOM SK s.r.o. 
Sídlo organizácie: Dopravná 5, 955 01 Topoľčany 
Zastúpená: Andrej Sijka 
IČO: 47044624 
DIČ: SK2023788492 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Topoľčany 
Číslo účtu: 4019198246/7500 
/ ďalej len dodávateľ / 
 

 

Článok 1 

Preambula 

 

1.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 

zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal predávajúci. 

 

1.2  Touto rámcovou dohodou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov uvedených 

v predmete rámcovej dohody. 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom rámcovej dohody je nákup a dodávka umývadiel, batérií, sanitárnej techniky, 

oprava obkladov,stien a podláh v učebniach podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. 

Predpokladané množstvo a cena jednotlivých tovarov tvoriacich predmet plnenia je 

uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

2.2 Pri realizácii plnenia spočívajúceho v dodaní tovarov podľa tejto rámcovej dohody je 

prípustné počas platnosti rámcovej dohody zohľadniť cenový vývoj jednotlivých 
dodávaných druhov tovaru na trhu. 



 

 

 

Článok 3 

Spôsob plnenia rámcovej dohody 

3.1 V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto rámcovej dohody sa plnenie predmetu podľa 

článku 2 bude realizovať formou objednávok Kupujúceho adresovaných Predávajúcemu 

(ďalej len „Objednávka“), a to podľa aktuálnych potrieb Kupujúceho na dodanie 

jednotlivých druhov tovaru. 

3.2 Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovaru  

tvoriacich predmet rámcovej dohody, ani vyčerpať jeho predpokladaný finančný limit. 

3.3 V jednotlivých Objednávkach budú potreby Kupujúceho spresnené vymedzením druhu 

podľa špecifikácie predmetu plnenia, množstva, miesta dodania, osoby oprávnenej konať 

vo veciach technických Kupujúceho, vrátane jej telefónneho čísla a e-mailu a ostatných 

dodacích podmienok, v súlade s touto rámcovou dohodou. 

3.4 Objednávky bude Kupujúci zasielať Predávajúcemu poštou na adresu jeho sídla, uvedenú 

v rámcovej dohode alebo e- mailom alebo osobne do rúk Predávajúceho. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Predávajúci je povinný: 

- dodať predmet plnenia v stanovenom množstve, cene a kvalite a odovzdať ho 

Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody a jednotlivými 

Objednávkami. 

 
4.2 Kupujúci je povinný: 

-  riadne a včas sprístupniť Predávajúcemu, prípadne osobám oprávneným konať za 

Predávajúceho, všetky priestory potrebné k uskutočneniu predmetu plnenia a 

poskytnúť mu neodkladnú súčinnosť, potrebnú pre riadne dodanie predmetu plnenia 

podľa rámcovej dohody, 

-  riadne a včas prevziať dodaný predmet plnenia a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú 

cenu, stanovenú v súlade s rámcovou dohodou a príslušnou Objednávkou, 

- vzniknutú vadu okamžite oznámiť Predávajúcemu.  

4.3 Kupujúci je oprávnený preveriť ekonomickú výhodnosť dodania požadovanej časti 

predmetu plnenia v aktuálnych trhových podmienkach nasledovne: 

4.3.1 porovnaním cien Kupujúcim požadovaných druhov tovaru podľa prílohy č. 1 

tejto rámcovej dohody voči ich aktuálnym cenám na trhu v čase plánovaného 

plnenia, minimálne u troch nezávislých dodávateľov. 

 

4.4 Pokiaľ sa postupom podľa bodu 4.3.1 tohto článku preukáže, že aktuálna trhová cena 

Kupujúcim požadovaných druhov tovaru je nižšia, ako cena týchto druhov tovaru určená v 

prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, Predávajúci zníži cenu požadovaných druhov tovaru 

na úroveň ceny stanovenej ako priemer medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. 



 

 

 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet plnenia je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena za predmet plnenia zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho 
vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia a primeraný zisk. 

5.3 Ceny za dodanie jednotlivých častí predmetu plnenia uvedené v prílohe č. 1 tejto 
rámcovej dohody sú maximálne a nemožno ich zvyšovať. 

5.4 Do cien jednotlivých častí predmetu plnenia podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody je v 

súlade s článkom 4 rámcovej dohody prípustné počas platnosti tejto rámcovej dohody 

premietnuť cenový vývoj dodávaných druhov tovaru na trhu. 

5.5 Ukončením preberacieho konania predmetu plnenia vzniká Predávajúcemu právo 

fakturovať dohodnutú cenu predmetu plnenia so splatnosťou faktúry 30 kalendárnych dní 

odo dňa jej riadneho doručenia Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru 

vždy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia riadne dodaného predmetu 

plnenia oprávnenou osobou vo veciach technických Kupujúceho a doručiť ju 
Kupujúcemu. 

5.6 Faktúry sa budú uhrádzať výhradne prevodným príkazom. Neoddeliteľnou prílohou 
faktúry bude písomný dodací list podpísaný oprávnenými osobami Zmluvných strán. 

5.7 Faktúra bude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Kupujúci je oprávnený 

vrátiť Predávajúcemu faktúru na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

5.9 K fakturovaným cenám bude Predávajúci fakturovať DPH v zmysle platných právnych 

predpisov v čase dodania predmetu plnenia podľa príslušnej Objednávky. Za správne 
vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci. 

5.10 Kupujúci na predmet plnenia rámcovej dohody neposkytuje preddavky. 

5.11 Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu     

Kupujúceho. 

 

Článok 6 

Dodacie podmienky, termín a miesto plnenia 

6.1 Lehota dodania predmetu plnenia je do 14 pracovných dní odo dňa doručenia 

Objednávky. Predávajúcemu, a to v množstve, cene a technickej špecifikácii v nej 

uvedených. 



 

6.2 Tovar sa považuje za dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaní dodacieho 

listu s dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby Kupujúceho a Predávajúceho. 

6.3 Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu plnenia v prípade, ak táto bola 

dodaná po lehote na dodanie, ak má viditeľné vady, nebola dodržaná dohodnutá 

špecifikácia tovaru alebo dodaný tovar vykazuje ďalšie vady a nedostatky, ktoré Kupujúci 

nie je ochotný akceptovať ako vady a nedostatky odstrániteľné v lehote podľa návrhu 

Predávajúceho. V takomto prípade sa považuje dodávka za neuskutočnenú a predávajúci 

sa dostáva do omeškania. 

6.4 Miestom plnenia podľa tejto rámcovej dohody je sídlo Kupujúceho uvedené v rámcovej 

dohode, špecifikované Kupujúcim v jednotlivých Objednávkach. 

 

Článok 7 

Nebezpečenstvo škody a prechod vlastníckeho práva 

7.1 Za škody súvisiace s dodaním predmetu plnenia, ktorý bol dodaný za účelom plnenia 

Objednávky, zodpovedá Predávajúci. 

7.2 Vlastnícke právo k jednotlivým zariadeniam tvoriacim predmet plnenia a nebezpečenstvo 

vzniku škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia predmetu 

plnenia a podpisom dodacieho listu osobou oprávnenou Kupujúceho na jednotlivé 

predmety plnenia špecifikované v Objednávke. 

 

Článok 8 

Zmluvné sankcie a náhrada škody 

8.1 Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností, vyplývajúcich z 

rámcovej dohody, Objednávky, akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej 

zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenej druhej 

Zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

9.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet plnenia v množstve, akosti a 

vyhotovení podľa príslušnej Objednávky. V opačnom prípade má predmet plnenia vady, 

za ktoré zodpovedá Predávajúci v zmysle ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

9.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď nebezpečenstvo škody na 

tovare prechádza na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 

Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. 

9.3 Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vady predmetu plnenia bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo 

zmluvnú pokutu. 



 

9.4 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po skončení preberacieho konania a 

podpísania dodacieho listu. 

9.5 Predávajúci zodpovedá za to, že tovary tvoriace predmet plnenia budú mať počas záručnej 

doby vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade so sprievodnou technickou 

dokumentáciou. 

 

Článok 10 

Platnosť a účinnosť rámcovej dohody 

11.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí vyčerpaním finančného limitu 

alebo uplynutím 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  

11.2 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

11.3 Pred uplynutím doby, na ktorú bola rámcová dohoda uzavretá, je možné túto rámcovú 

dohodu ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch Zmluvných strán ku dňu určenému 

v dohode. 

11.4 Rámcovú dohodu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany aj 

bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne 

doručená druhej Zmluvnej strane. 

11.5 Jednostranne možno rámcovú dohodu ukončiť aj písomným odstúpením ktorejkoľvek 

Zmluvnej strany od rámcovej dohody v súlade s článkom 12 rámcovej dohody. 

 

Článok 11 

Odstúpenie od rámcovej dohody 

12.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak Predávajúci podstatne poruší 

zmluvné podmienky stanovené rámcovou dohodou. 
       Podstatným porušením zmluvných podmienok je najmä: 

- neposkytnutie predmetu plnenia riadne a včas ani v dodatočnej lehote stanovenej 

Kupujúcim, 

- ak predmet plnenia nezodpovedá dohodnutej technickej a cenovej 

špecifikácii zo strany Predávajúceho a Zmluvné strany sa nedohodnú 

inak, 

- ak bol na Predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a/alebo 

návrh na povolenie reštrukturalizácie a/alebo bol vyhlásený konkurz 

a/alebo bola povolená reštrukturalizácia a/alebo Predávajúci vstúpil do 
likvidácie. 

12.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak Kupujúci podstatne poruší

zmluvné podmienky stanovené rámcovou dohodou. Podstatným porušením zmluvných 

podmienok je najmä neuhradenie faktúry Predávajúceho v súlade s podmienkami 

určenými v rámcovej dohode, a to ani v dodatočnej 30-dňovej lehote. 



 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Rámcová dohoda je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 

pričom práva, povinnosti a vzťahy Zmluvných strán v tejto rámcovej dohode 

neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

13.2 Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavierajú slobodne, vážne, 

bez omylu a nátlaku, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej 

obsahu. 

13.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci 

a Predávajúci dostanú po dve vyhotovenia. 

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Cenník a špecifikácia  

 

 
V Topoľčanoch dňa 22.12.2014         V Topoľčanoch dňa 22.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 kupujúci            predávajúci 

 

 


