
RÁMCOVÁ DOHODA č. 14/2019 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Kupujúci: Základná škola v Jarovniciach 

Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

V zastúpení. Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľ školy 

IČO: 36 158 119 

DIČ:2021383518 

Tel. č.: 051/459 42 19 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 

E-mail: zsiarovnice192(8>gmail.com 

(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci: APL plus, s.r.o. 

Sídlo: Strojnícka 10, 080 01 Prešov 

V zastúpení: Pavel Andrejčák, konateľ spoločností 

Ing. Peter Lukáč, konateľ spoločnosti 

IČO: 36 492 604 

DIČ: 2021801804 

IČ DPH: SK2021801804 

Tel. Č..051/7562350-1 

Bankové spojenie: 502990630/0900 

IBAN: SK 68 0900 0000 0005 0299 0630 

E-mail: apl@aplplus.sk 

(ďalej len „predávajúci") 

ČI. I 
Úvodné ustanovenie 

Podkladom pre uzatvorenie tejto rámcovej dohody - zmluvy (ďalej len „dohoda") na nákup 
- dodávka školských potrieb (ďalej len „tovar") je ponuka predávajúceho - ocenená 
špecifikácia tovarov, ktorá je prílohou tejto dohody a ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov podľa § 117 zákona 
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č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. 
JAR-2019/206-ZŠ/001 zo dňa 04.10.2019. 

ČI. II 
Predmet dohody, podmienky plnenia dohody 

1. Predmetom tejto dohody je nákup - dodávka školských potrieb podľa ocenenej 
špecifikácie tovarov, ktorá tvorí prílohu tejto dohody vrátane súvisiacich služieb 
a dopravy na miesto plnenia (dodania tovarov) do 15.03.2020 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody.t 

2. Plnenie bude realizované formou písomných objednávok (e-mailom, poštou, osobným 
prevzatím) podľa potrieb kupujúceho, v ktorých vyšpecifikuje najmä druh (názov položky 
tovaru), množstvo a cenu. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nový, nepoužitý tovar a nie recyklovaný tovar 
(papier-zošity). 

4. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre a vlastnosti uvedené v prílohe tejto 
dohody - ocenenej špecifikácie tovarov. 

5. V prípade, ak predávajúci doručí kupujúcemu tovar v kvalite a/alebo v množstve, ktoré 
nezodpovedá požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený v lehote do 48 hodín 
od dodania tovaru požiadať predávajúceho o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho 
požiadavkám. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo nevyčerpať (neodobrať) celkové množstvo tovarov podľa 
tejto dohody, ktorého dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi v zmysle 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky a výškou schválenej a poskytnutej dotácie. 

7. Plnenie predmetu zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 544/2010 a metodickým 
usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. 

8. Predpokladaný priemerný počet žiakov pre školské polroky školského roka 2019/2020 je 
1098 žiakov ZŠ. 

ČI. III 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia (dodania) je: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 
082 63 Jarovnice. 

ČI. IV 
Termín, obsah a spôsob plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne do miesta plnenia počas platnosti tejto 
dohody, na základe písomných objednávok, odo dňa prevzatia, resp. doručenia písomnej 
objednávky, a to v nasledovných termínoch plnenia: 

a) prvé dodanie tovaru (pre prvý školský polrok školského roka 2019/2020) -
najneskôr do 25. októbra 2019, 
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b) druhé dodanie tovaru (pre druhý školský polrok školského roka 2019/2020) -
najneskôr do 15. marca 2020. 

2. Za záväznú písomnú objednávku sa považuje aj objednávka kupujúceho doručená 
predávajúcemu e-mailom, poštou alebo osobným prevzatím. Kupujúci vystaví písomnú 
objednávku v súlade s ocenenou špecifikáciou tovarov (príloha) na počet požadovaného 
tovaru v príslušnom školskom polroku a doručí ju predávajúcemu najneskôr do 7 dní pred 
termínom dodania v príslušnom školskom polroku. Predávajúci potvrdí objednávku 
kupujúcemu a uvedie deň dodania tovaru, ktorý odsúhlasí kupujúci. 

3. Odovzdanie tovaru kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca predávajúceho v mieste 
plnenia. Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nesie 
plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania kupujúcemu. 

4. Dodávka predmetu dohody sa považuje za splnenú prevzatím dodávky v mieste plnenia 
zodpovedným zástupcom kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu druhu a množstva tovaru. 
Predmet objednávky sa bude preberať na základe daňového dokladu a dodacieho listu, 
ktorý odsúhlasia a potvrdia zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán. 

5. Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho, uvedenej v tejto zmluve 
alebo v prílohe - ocenenej špecifikácii tovarov, sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok. 

6. V prípade, že počas platnosti dohody sa prestane niektorý tovar uvedený v prílohe -
ocenenej špecifikácii tovarov vyrábať, môže ho predávajúci nahradiť po dohode 
s kupujúcim iným tovarom, ale len v rovnakej alebo vyššej kvalite a rovnakej alebo nižšej 
cene vyradeného tovaru. 

ČI. V 
Cena 

1. Cena za plnenie predmetu tejto dohody v rozsahu či. I. a II. je dohodnutá medzi 
kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou 
predávajúceho - ocenenou špecifikáciou tovarov (príloha ). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny predmetu dohody sú stanovené ako 
pevné na základe predloženej cenovej ponuky, ktoré sú uvedené v ocenenej špecifikácii 
tovarov (prílohe) tejto dohody. Celková cena v ocenenej špecifikácií tovarov (prílohe) je 
uvedená v eurách ako konečná s DPH. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. 
Ceny jednotlivých druhov tovaru sú vrátane dopravy na miesto plnenia a štandardného 
balenia. 

ČI. VI 
Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Predávajúcemu vzniká právo na vystavenie faktúry na dohodnutú časť kúpnej ceny 
dňom dodávky tovaru na základe písomnej objednávky. Kupujúci uhradí cenu 
za jednotlivé plnenia predmetu dohody na základe samostatných daňových dokladov -
faktúr, vystavených predávajúcim po odovzdaní jednotlivých dodávok tovarov 
za príslušné školské polroky na základe objednávok. 
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2. Platba je financovaná z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením. Plnenie predmetu zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 544/2010 
a metodickým usmernením Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR 
o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

3. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
Predávajúcemu preddavok nebude poskytnutý. Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady 
považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho (objednávateľa) 
na účet predávajúceho. 

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

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

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 dohode. 

2. Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty bude 
mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. 

4. Oznámenie chýb (reklamácia) môže byť uskutočnené e-mailom, poštou alebo osobným 
prevzatím. Doručené oznámenie o chybách musí obsahovať: označenie rámcovej 
dohody, označenie objednávky, popis chýb a jeho prejavov. 

5. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie 
oprávnenosti reklamácie. 

6. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom 
rozsahu predávajúci (napr. náklady na dopravu). 

7. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného tovaru, ktorý nespĺňa kvalitatívne 
podmienky podľa príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. Kupujúci si 
vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo 
množstva tovaru špecifikovaného v objednávke. 

8. Záručná lehota na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho je 24 mesiacov odo dňa 
jeho prevzatia. 

9. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zodpovednosti za vady tovaru. 
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ČI. VIII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

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

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry kupujúcim si predávajúci môže uplatniť za 
každý deň omeškania nárok úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neodobratí celkového množstva tovarov celého 
predmetu plnenia podľa prílohy tejto dohody - ocenenej špecifikácie tovarov, ktorého 
dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 544/2010 Z. 
z o dotáciách a výškou schválenej a poskytnutej dotácie, predávajúci nebude 
sankcionovať kupujúceho. 

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

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

ČI. IX 
Doba trvania dohody a spôsob ukončenia dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15.03.2020 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, 
ktorý je pre predmet tejto dohody stanovený na 33.443,82 € s DPH, v závislosti od toho, 
čo uplynie skôr. 

2. Dohodu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo 
jednostranným vypovedaním dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Výpoveď musí byť 
písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli 
na výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
výpovede druhej strane. 

3. Vypovedanie tejto dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, 
vyplývajúcich zo záväzných objednávok, uzavretých na základe tejto dohody. 

4. Kupujúci môže odstúpiť od rámcovej dohody, alebo jej časti podľa osobitného predpisu. 
(Napríklad podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka). 

5. Odstúpenie od dohody je možné iba z dôvodov uvedených v tejto dohode, 
pri podstatnom porušení dohody druhou stranou, alebo keď pre druhú stranu sa stalo 
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným (napr.: v prípade poistnej 
udalosti t.j. živelná udalosť, likvidácia, konkurz atď.). Dohoda zaniká dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od dohody druhej zmluvnej strane. Za podstatné 
porušenie dohody na účely odstúpenia od tejto dohody sa považuje najmä: 

a) 2x opakované meškanie predávajúceho s dodávkou tovaru, ak nedôjde k náprave ani 
po písomnom upozornení, 

b) 2x opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky 
predávajúceho písomne upozornil, 
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c) nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho, uvedenej v tejto 
dohode alebo v prílohe tejto dohody - ocenenej špecifikácii tovarov, 

d) opakované meškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 35 dní po lehote 
splatnosti. 

ČI. X 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody na webovej stránke 
kupujúceho. 

2. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej zmeny dohody 
(dodatku), podpísanou oboma zmluvnými stranami. Prípadné zmeny a doplnky budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj 
predávajúci po dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, 
na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

Príloha: Ocenená špecifikácia tovarov - cenová ponuka 

V Jarovniciach, 17.10.2019 V Prešove, 17.10.2019 
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