
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 11/2014 

na dodávku „Školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi - 1. stupeň"uzavretá v súlade s § 409 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, za účelom dodania tovarov 
medzi zmluvnými stranami : 

Kupujúci: Základná škola, 
Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Bugna, riaditeľ školy 
Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Mária Pavlíková, zástupkyňa riaditeľa 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 2021381439 

/ďalej len ako „kupujúci"/ 

Predávajúci: Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby 
Sídlo: Pod Kalváriou 12321/42, 080 OlPrešov 
Štatutárny orgán: Róbert Dušan Kunst 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK22 1100 0000 0029 4345 9094 
IČO: 47 908 122 
DIČ: 1087152572 

Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Prešov, číslo registra: 750 - 43893 

/ďalej len ako „predávajúci "/ 

ČI. I 
Východiskové podklady 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na nákup „Školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi - 1. 
stupetY'pre Základnú školu v Jarovniciach 192 je ponuka úspešného uchádzača zo dňa 10.12.2014 
predložená na výzvu na predloženie cenovej ponuky dňa 1.12.2014, vyhlásenej podľa § 9 ods.9 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

v 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „zmluva,,) je dodávka „Školských potrieb pre žiakov 
v hmotnej núdzi - 1. stupeň", podľa technickej špecifikácie a ceny, ktorá tvorí prílohu č.l k tejto zmluve, 
vrátane súvisiacich služieb, vrátane dopravy. 

2. Plnenie bude realizované formou písomných objednávok (e-mail, fax) podľa potrieb kupujúceho, v 
ktorých sa vyšpecifikuje najmä druh predmetu zmluvy, jeho množstvo, cena a miesto plnenia. 

3. Množstvo tovaru špecifikované v prílohe č.l tejto zmluvy je predpokladané a kupujúci je oprávnený 
formou objednávky na zmenu množstva v jednotlivých položkách . 

ČI. III 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho : Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 



ČI. IV 

Termín, obsah a spôsob plnenia 

1. Predávajúc i sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy, na základe objednávok, do 
miesta plnenia, najneskôr do 1 pracovného dňa od prevzatia písomnej objednávky (aj faxom), ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

2. Za záväznú písomnú objednávku sa považuje aj objednávka doručená faxom. Predávajúci po prevzatí 
objednávky potvrdí kupujúcemu predpokladaný deň dodania tovaru. 

3. Odoslanie tovaru kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca predávajúceho v mieste plnenia alebo na 
inom dohodnutom mieste oboch zmluvných strán. Ak dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci , 
zabezpečuje dodávku tovaru na vlastné náklady a nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až 
do jeho odovzdania kupujúcemu. V prípade, že tovar prevezme zodpovedný zástupca kupujúceho na 
dohodnutom mieste, po odovzdaní tovaru nesie kupujúci plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare. 

4. Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú jej odovzdaním zodpovednému zástupcovi 
predávajúceho a prevzatím v mieste plnenia zodpovedným zástupcom kupujúceho alebo na inom 
dohodnutom mieste zmluvných strán , ktorý vykoná kontrolu druhu a množstva tovaru. Predmet objednávky 
sa bude preberať na základe dodacieho listu, ktorý odsúhlasia a potvrdia zodpovední zástupcovia oboch 
zmluvných strán. Zodpovedný zástupca kupujúceho za prevzatie tovaru bude určený v objednávke. 

5. V prípade, že počas platnosti zmluvy sa prestane niektorý tovar uvedený v prílohe č.l k zmluve vyrábať, 
môže ho predávajúci nahradiť po dohode s kupujúcim iným výrobkom, ale len v podobnej kvalite 
a rovnakej, alebo nižšej cene vyradeného tovaru. V prípade, že v priebehu roka dochádza k nepatrným 
úpravám cien tovarov uvedených v prílohe č. 1 k zmluve, má právo predávajúci upraviť výšku cien tovarov v 
deň potvrdenia objednávky podľa platného cenníka predávajúceho a to až po odsúhlasení týchto zmien 
kupujúcim. 

ČI. V 
Cena 

1. Jednotkové ceny predmetu zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán v eurách, v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

2. Jednotkové ceny „Školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi - 1. stupeň" sú dohodnuté ako 
jednotkové ceny jednotlivých položiek podľa prílohy č.l k tejto zmluve. 

3. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase 
dodania tovaru. 

4. Cenu je možné upraviť podľa platného cenníka predávajúceho v deň objednávky v prípade, ak dôjde v 
dôsledku administratívnych opatrení štátu v čase platnosti zmluvy k zmene colných alebo daňových 
predpisov, alebo k iným opatreniam, ktoré budú mať priamy vplyv na cenu predmetu zmluvy. Dôvod zmeny 
musí byť preukázateľný. 

5. Maximálna celková cena tovaru, ktorý môže byť v súlade s touto Zmluvou dodaný je stanovená v súlade s 
predpokladanou hodnotou zákazky v tomto verejnom obstarávaní vo výške maximálne 19 999,- EUR bez 
DPH. 



ČI. VI 
Platobne podmienky 

1. Úhrada ceny za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy, na základe objednávok, bude realizovaná priebežne 
na základe samostatného daňového dokladu - faktúry. Prílohou faktúry budú dodacie listy podpísané 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúcemu vzniká právo na vystavenie faktúry na 
dohodnutú časť kúpnej ceny dňom dodávky tovaru na základe písomnej objednávky a podpísaním dodacích 
listov. 

2. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby. Splatnosť 
faktúr je 14 dní odo dňa jej vystavenia kupujúcemu. 

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené všeobecne záväzným 
právnym predpisom alebo zmluvou, bude kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu s tým, že prestane 
plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku, opraviť alebo 
vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

ČI. VII 
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých 
v zmluve. 

2. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného 
tovaru. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty bude mať vlastnosti 
stanovené technickými parametrami. Za predpokladu, že kupujúci tovar riadne skladuje a používa v súlade s 
jeho účelom, zodpovedá predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť tovaru 2 roky 
(ďalej len „Záručná doba") od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na dodacom liste. 

4. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka , ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

ČI. VIII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia predávajúcim, si kupujúci môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru uvedeného v objednávke, za každý deň omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry kupujúcim, si predávajúci môže uplatniť nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania platby, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku 
zmluvnej pokuty. 

4. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

ČI. IX 
Osobitné ustanovenia 

1 .Zmluva môže skončiť: 
1.1. dohodou zmluvných strán 
1.2. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán 



2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných 
podmienok druhou zmluvnou stranou. Na tento účel sa podstatným porušením zmluvných podmienok 
rozumie : 

2.1. zo strany predávajúceho opakované : 
- nedodržanie termínu plnenia zmluvy 
- vadné plnenie 
- nedodržanie kompletnosti dodávky podľa jednotlivých objednávok 

2.2. zo strany kupujúceho opakované : 
- omeškanie úhrady faktúry o viac ako 35 dní po lehote splatnosti 

Pod opakovaným porušením sa rozumie porušenie uvedených povinností zmluvných strán minimálne 
dvakrát. 

ČI. X 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa platnej legislatívy. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015, alebo do naplnenia maximálnej ceny tovaru v zmysle 
článku V. bodu 5. tejto zmluvy. 

3. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru, ani vyčerpať predpokladaný finančný 
objem zákazky podľa článku V. bodu 5. tejto zmluvy. Celkové zakúpené množstvo tovaru bude závisieť 
výlučne od potrieb kupujúceho počas platnosti tejto zmluvy. 

4. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené a doplňované po vzájomnej dohode zmluvných 
strán, iba formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým 
formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe zmluvy sa budú 
riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, 
budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l - Opis predmetu a cena 

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná 
strana dostane dva rovnopisy tejto zmluvy. 

V Jarovniciach, dňa 29.12.2014 


