
RÁMCOVÁ DOHODA 004-01-19 
na dodávku tovaru 

(ďalej len „dohoda“) 

Uzatvorená  podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:   Janka Mišenková -  BUSHLION 

Sídlo:    Za vodou 1388/12 

Zastúpený:   Janka Mišenková 

IČO:    43714455 

IČ DPH:   SK1023525668 

DIČ:    1023525668 

Právna forma:  

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

-zmluvných   Janka Mišenková 

-obchodných   Janka Mišenková 

-technických   Janka Mišenková 

Tel, fax:   0908268676 

e-mail:   misenkova.bushlion@gmail.com 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Kupujúci:   Verejnoprospešné služby p.o. 

Sídlo:    Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:   Ing. Krett Ľubomír 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:    

IBAN:     

BIC: 

IČO:    319 534 92 

DIČ:    20 20 713 288 

IČ DPH:   SK 20 20 713 288 

 

Osoby poverené rokovať: 

Vo veciach zmluvných : Ing. Krett Ľubomír 

Vo veciach technických: Kazimir Sagan, Ľubomír Melničák 

 

e-mailový kontakt:   pitonak@vps-sl.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 
 

mailto:pitonak@vps-sl.sk
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Čl. I. 

Východiskové podklady zmluvy 

 

1. Kupujúci, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  

predpisov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom obstarávaní“) postupoval pri verejnom 

obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto zmluva sa uzatvára ako 

výsledok verejného obstarávania tovaru podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou predávajúceho 

do verejného obstarávania. 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v 

prílohe č. 1 – Ochranný pracovný odev a ochranná pracovná obuv (ďalej len „príloha č. 1) 

tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou,  vrátane  služieb  súvisiacich  s dopravou  

a vyložením  tovaru  na  miesto  dodania a záväzok kupujúceho riadne objednaný tovar 

prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. V súlade s verejným obstarávaním sa jedná o dodávku rôznych druhov tovaru podľa 

potreby kupujúceho. 

3. V prípade, že  kupujúci  má  počas  trvania  zmluvy  záujem  o dodanie  tovaru,  ktorý  

nie  je  zahrnutý v prílohe  č.  1,  je  kupujúci  oprávnený  objednať  tento  tovar  na  základe  

výberu  požadovaných  tovarov  z katalógov predávajúceho. 

4. Objednávky môžu byť kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

Dodanie tovaru 

 

1. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa bude 

realizovať formou písomných objednávok s uvedením požadovaného sortimentu a 

množstva objednaného tovaru v súlade so špecifikáciou položiek tovaru. 

2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 5 pracovných dní od 

doručenia objednávky na miesto dodania, t.j. na adresu sídla kupujúceho. Za kupujúceho 

tovar preberie poverený zamestnanec kupujúceho. 

3. Kupujúci je oprávnený podľa potreby, max. však 1x mesačne, požadovať od 

predávajúceho dodanie tovaru do 24 hodín od doručenia objednávky. Fakturácia takto 

objednaného a dodaného tovaru prebehne na konci daného mesiaca. 

4. V prípade, ak predávajúci eviduje u kupujúceho viacero neuhradených faktúr po 

splatnosti, upozorní na túto skutočnosť kupujúceho. Zároveň má predávajúci nárok na 

pozastavenie dodávok kupujúcemu po dobu, kým nedôjde k úhradám zo strany kupujúceho, 

príp. na odstúpenie podľa Čl. VIII, bod 4 písm. b) tejto zmluvy. 

5. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v požadovanom množstve, akosti, v 

mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení. 
6. Dopravu predmetu zmluvy do sídla kupujúceho zabezpečuje predávajúci na vlastné 

náklady. 

7. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť, 

kompletnosť, balenie a svojím podpisom na faktúre slúžiacej aj ako dodací list túto 

skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek technických a právnych vád predmetu 

zmluvy, resp. nesúladu dodávky s údajmi na faktúre, je kupujúci povinný túto skutočnosť 
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ihneď pri preberaní predmetu zmluvy u predávajúceho reklamovať a uviesť nedostatky na 

faktúre – dodacom liste. Ich akceptovanie predávajúci potvrdí na faktúre svojím podpisom. 

Bezchybnosť dodávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu podpísaním faktúry. 

8. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu zmluvy, 

t.j. tovar nezodpovedajúci dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod., resp. neoznačený 

a poškodený a túto skutočnosť potvrdí na faktúre aj predávajúci, je predávajúci povinný do 

1 dňa dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

9. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u predávajúceho najneskôr do 

3 dní po dodaní tovaru, inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar 

predávajúci vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s kupujúcim, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

10. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia  

primerané okolnostiam na uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru 

vznikli predávajúcemu náklady, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úhradu 

primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli. 

11. Predávajúci si prípadné nejasností v objednávke upresní u kupujúceho prostredníctvom 

poverenej osoby. 

12. Predávajúci min. 1x ročne, alebo pri každej zmene cien dodá kupujúcemu katalóg 

produktov, resp. cenník ponúkaných produktov, s cenami s uvedením či ide o ceny s DPH 

alebo bez DPH. 

 

Čl. IV. 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci je povinný za riadne dodaný, tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho do verejného 

obstarávania. 

3. Ceny tovarových položiek, ktoré tvoria predmet plnenia zmluvy, sú uvedené v cenníku, 

ktorý je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy. Cena za dodané množstvo tovaru podľa  

objednávky sa  vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovarových položiek a 

ich ceny za mernú jednotku, uvedenej  v cenníku. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so 

všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie. V prípade, že predmetom objednávky a 

dodávky je tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, podľa čl. II, bodu 3 tejto zmluvy, je 

pre určenie ceny rozhodujúca cena uvedená v katalógu predávajúceho, z ktorej predávajúci 

poskytne kupujúcemu zľavu 10 %. Pri dodaní katalógu objednávateľovi bude na samostatne 

potvrdenom papieri alebo ako súčasť katalógu informácia, či dané ceny v katalógu sú s 

DPH, alebo bez DPH. 

4. Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho, 

vrátane  nákladov na obaly, na dopravu a iné nevyhnutné činnosti slúžiace k riadnemu a 

včasnému odovzdaniu tovaru predávajúcim. 

5. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu 

zmluvy. 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

 

1. Za dodaný tovar predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v rozsahu príslušnej 

špecifikácie položiek tovaru, ktorú v troch vyhotoveniach doručí kupujúcemu súčasne s 

dodaným tovarom. 
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2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: označenie povinnej a oprávnenej osoby, 

adresu, sídlo; číslo zmluvy; číslo faktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie 

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; fakturovanú sumu v jednotkovej cene 

a cenu celkom bez DPH a s DPH; označenie predmetu plnenia položkovite; odtlačok 

pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými 

náležitosťami kupujúcemu. 

4. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa 

bodu 4 tohto článku tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti 

poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet dodávateľa. Pri hotovostnej platbe je 

odberateľ povinný platiť najneskôr v deň uvedený na daňovom doklade ako deň splatnosti. 

5. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa 

dohodli zmluvné strany, že kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 

% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. 

 

Čl. VI. 

Akosť tovaru, záruka a reklamácie 

 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike, bude v zodpovedajúcej 

kvalite a že si tieto vlastnosti zachová počas záručnej doby. 

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. 

3. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – 

neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou 

alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním. 

4. V prípade, že pri preberaní tovaru zodpovedná osoba kupujúceho zistí zjavné 

poškodenie tovaru, alebo pri preberaní tovaru zistí rozdiel  v dodanom množstve,  okamžite  

si uplatní  písomnou  formou  reklamáciu u predávajúceho. V prípade oprávnenej 

reklamácie táto sa rieši formou priamej výmeny chybného tovaru za bezchybný tovar, alebo 

dodaním chýbajúceho tovaru, a to v lehote najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie. 

5. Prepravné náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou dodaného tovaru hradí 

predávajúci, ak je reklamácia neoprávnená, prepravné náklady súvisiace s reklamáciou 

hradí kupujúci. 

 

Čl.VII.  

Doba plnenia zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019. 

2. Predmet zmluvy bude predávajúcim zrealizovaný počas účinnosti tejto zmluvy na 

základe objednávok kupujúceho. 

 

Čl. VIII. 

Zánik zmluvy 

 
1. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý je uzavretá. 

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu skončiť pred uplynutím času, na ktorý je uzavretá, 

formou vzájomnej písomnej dohody. 

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy v zmysle § 344 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvných povinností budú 

považovať najmä: 

a) ak predávajúci opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä 
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nedodržania dohodnutých termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam 

objednávateľa, 

b) ak kupujúci opakovane neuhradí faktúru za dodaný tovar v termíne do 30 dní po 

uplynutí dátumu splatnosti 

5. Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím jej 

účinnosti aj bez udania dôvodov s 2-mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch 

zmluvných strán, vyplývajúcich z konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto 

zmluvy. 

6. Predávajúci sa zaväzuje do 5 pracovných dní od ukončenia zmluvy, prípadne raz ročne, 

predložiť kupujúcemu sumárny prehľad dodaného tovaru v písomnej forme aj v 

elektronickej podobe v tabuľkovom kalkulátore (Excel) s možnosťou ľubovoľne 

usporadúvať abecedne alebo od najväčšieho k najmenšiemu číslu resp. opačne, a to s min. 

obsahom: položka, odobraný počet, merná jednotka, jednotková cena s DPH, celková cena 

s DPH. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle kupujúceho. 

2. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, 

a to formou písomných dodatkov. 

3. Všetky práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a tri 

rovnopisy obdrží kupujúci. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných zvlášť nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

V Starej Ľubovni, dňa 02.01.2019             V Starej Ľubovni dňa, ............................... 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ľubomír Krett Janka Mišenková 

riaditeľ  


