
RÁMCOVÁ ZMLUVA 001-01-20 

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:   ELEKTRO ALICA s.r.o.,  

Sídlo:    Budovateľská 11, 064 01  Stará Ľubovňa 

Zastúpený:   Mgr. Tomáš Valčák 

IČO:    50144341 

IČ DPH:   SK2021839611 SK2120202799 

DIČ:     

Zapísaný v registri:   

Bankové spojenie:   

IBAN: 

Tel, fax:   (00421) 908 319 276 

e-mail:   elektroa@gmail.com 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Kupujúci:   Verejnoprospešné služby p.o. 

Sídlo:    Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:   Ing. Krett Ľubomír 

Bankové spojenie:  VÚB Stará Ľubovňa 

Číslo účtu: 

IBAN:    SK 35 0200 0000 0000 0663 4602   

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: Rastislav Strenk 

 

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

(ďalej len „kupujúci“) 
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čl. I 

Východiskové podklady zmluvy 

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 rámcovej zmluvy 

Predmetom plnenia – zmluvy je káblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, 

prístroje, svietidlá a svetelné zdroje,  prípadne iný tovar špecifikovaný jednotlivými objednávkami alebo 

požiadavkami odberateľa, potvrdenými dodávateľom,  do 55 000,- € bez DPH. a ceny obalov.   

 

čl. III  

Miesto plnenia a cena 

Miesto plnenia zmluvy je sídlo firmy, Verejnoprospešné služby p.o. ,  Ul. Levočská č. 21, 064 01 

Stará Ľubovňa.  

 

čl. IV 

Dohodnuté podmienky 

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  

3. neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania. 

4. 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, 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. 

5. 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.  

6. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu zmluvy. 

 

 

 

  



Čl. V.  

Iné dojednania 

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej 

ceny a odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, 

scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo a súčasne 

vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov vyplývajúcich z výhrady vlastníckeho práva   

 

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. 

Článok VII.  

Doba plnenia zmluvy 

1) Predávajúci bude dodávať predmet zmluvy kupujúcemu priebežne od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

po dobu do 31.12.2023. Táto dohoda môže zaniknúť a j pred uplynutím tejto doby, ak dôjde 

k vyčerpaniu finančného limitu  55 000  € bez DPH.  

2) Predávajúci,  na základe predloženej objednávky od kupujúceho, dodá predmet zmluvy kompletne, 

v plnom požadovanom množstve každej objednávky. Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od 

predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať vystavenej objednávke 

3) Tovar bude predávajúci dodávať výhradne v pracovných dňoch a v pracovných hodinách kupujúceho 

v čase medzi 6:00 hod. až do 14:00 hod.. 

4) Miestom plnenia predmetu dohody je : Verejnoprospešné služby p.o., Levočská č. 21, 064 01 Stará 

Ľubovňa 

 

Čl. VIII. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

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.  

  



 


