
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 01/2022 
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

ČI. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Predávajúci: 
Názov organizácie: Výroba nábytku SUMILAS 
Sídlo organizácie: Čergovská 12. 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: Peter Sumilas 
IČO: 35 276 801 
DIČ: 1020006449 
IČDPH: SK 1020006449 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Číslo živ. registra: 

ďalej len „predávajúci" 

a 

Kupujúci: 
Názov organizácie: Základná škola v Jarovniciach 
Sídlo organizácie: Jarovnice č. 192, 082 63 
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka ZŠ 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 2021383518 
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 
IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 

d'alej len „kupujúci" 

ČI. II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť a dodať interiérové vybavenie (nábytok) a previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo k tovaru za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to 
spôsobom a v termínoch podľa článku VIL tejto zmluvy. 

3. Za splnenie dodávky sa považuje dodaný predmet plnenia podľa príslušnej objednávky, 
ktorej súčasťou bude dodací list. 

ČI. III. 
TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie plynúce odo dňa účinnosti tejto 



zmluvy najneskôr do 31. 03. 2023 alebo do vyčerpania finančného limitu 9.630,- Eur s 
DPH (slovom Deväťtisícšesťstotridsať Eur) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) okamžitým odstúpením od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci nedodá nábytok v 
požadovanom termíne, množstve, sortimente alebo cene, neoznámi dôvod neplnenia alebo 
nezabezpečí dodanie nábytku podľa objednávky. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to výlučne 
písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením riadne vyúčtovaných a doručených 
faktúr tak, že jeho záväzok voči predávajúcemu bude predstavovať viac než tri nezaplatené 
faktúry zároveň, predávajúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to písomným 
oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. 

ČI. IV. 
OBJEDNÁVKA TOVARU 

1. Čiastočné objednávky nábytku je kupujúci povinný uskutočňovať písomne resp. mailom s 
presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a čas dodávky) na 
adresu predávajúceho. 

ČI. V. 
DODANIE A PREVZATIE TOVARU 

1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar kupujúcemu riadne a včas. Záväzok je splnený 
včas, ak dôjde k jeho splneniu v čase dohodnutom medzi zmluvnými stranami na základe 
objednávky kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje nábytok dodávať zabalený spôsobom potrebným pre ochranu 
nábytku a uchovanie jeho kvality. 

3. Kupujúci je povinný riadne a včas poskytnuté plnenie prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na 
dodacom liste. 

4. Predávajúci sa zaväzuje uskutočňovať prepravu tovaru na vlastné riziko a náklady 
prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
zachovania kvality prepravovaného tovaru. V prípade, že kupujúci využije vlastný spôsob 
prepravy tovaru, nevzniká mu právo na zľavu z kúpnej ceny a predávajúci nezodpovedá za 
prípadné kvalitatívne vady tovaru spôsobené nevhodným spôsobom prepravy tovaru. 

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar preveriť a v prípade zistenia vád tovaru je 
povinný ich reklamovať bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Ostatné vady 
tovaru vie kupujúci reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil. 

6. Kupujúcemu nevznikajú nároky z vád tovaru, ak vady boli spôsobené nedodržaním 
skladovacích podmienok zo strany kupujúceho. 
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7. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť reklamačné konanie do 30 dní od uplatnenia nárokov z 
vád tovaru kupujúcim. 

8. Ak kupujúci nedodrží reklamačný postup podľa bodu 5. tohto článku, má sa za to, že 
predmetný tovar nemal vady. 

ČI. VI. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 

1. Vlastnícke právo k dodanému nábytku nadobúda kupujúci momentom jeho prevzatia od 
predávajúceho. 

2. Fyzickým prevzatím dodávky objednaného nábytku v dohodnutom mieste a čase plnenia a 
potvrdením dodacieho listu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na konkrétnej 
dodávke nábytku. 

ČI. VII. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať nábytok v kúpnych cenách uvedených v 
prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérií zo dňa 08. 03. 2022 - víťazná cenová ponuka vo 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Interiérové vybavenie - nábytok"), ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na platení kúpnej ceny až po realizácii dodávky nábytku, a to 
prevodným príkazom na účet predávajúceho. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom 
pripísania sumy na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 3 pracovných dní od 
dodania nábytku vystaviť kupujúcemu faktúru a najneskôr deň nasledujúci po dni 
vystavenia ju odoslať na adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdeným dodacím listom. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka 
aktuálneho v čase prevzatia nábytku, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia nábytku. 

4. V prípade omeškania s platením vyúčtovaných faktúr kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

Čl. VIII. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením vyúčtovanej faktúry, predávajúci 
je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru, a to až do úplnej úhrady dlžnej čiastky 
a vyúčtovaného úroku z omeškania. 

ČI. IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami 
uvedenými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 



2. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné 
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú po vzájomnej dohode zmluvných strán 
výlučne písomnou formou s označením, že sa jedná o dodatok k tejto zmluve. Každý 
dodatok musí byť označený poradovým číslom a podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu a 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa stotožnili, 
obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

V Prešove, dňa: 18. 03. 2022 V Jarovniciach, dňa: 18. 03. 2022 




