
Rámcová zmluva č. 3/2022 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ust. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Základná škola v Jarovniciach 
Sídlo: Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka školy 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 20 21383 518 
Bankové spojenie: VUB banka, a.s. 
IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 

(ďalej ako „kupujúci") 

Predávajúci: IKARO, s r.o. 
Sídlo: Okružná 32, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Krigovský - konateľ spoločnosti 
IČO: 31 656 544 
IČDPH: SK 2020518467 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej ako „predávajúci") 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy postupne dodávať kupujúcemu, na 
základe jeho jednotlivých objednávok, tovar - bližšie uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a v súlade s víťaznou ponukou podanou v rámci verejného 
obstarávania na predmet zákazky „Výpočtová technika a príslušenstvo", realizovaného 
kupujúcim. 

2.2. Objednávka bude obsahovať najmä nasledovné náležitosti: 
a) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a bankové spojenie predávajúceho a kupujúceho, 
b) popis tovaru, presné množstvo v MJ, prípadne parametre z ponukového listu 

predávajúceho, cena za MJ, 
c) miesto dodania, okrem prípadu, že si podľa dohody kupujúci prevezme objednaný tovar 

u predávajúceho, 
d) iné poznámky, ak sa strany o nich písomne dohodli. 

2.3. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar od predávajúceho prevziať, vykonať riadne kontrolu pri 
dodaní tovaru a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

ČI. III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

3.1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho, resp. iné miesto podľa požiadaviek kupujúceho 
uvedené na čiastkových objednávkach. 

3.2. Lehota dodania tovaru je do 48 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, okrem 
položiek, ktoré nie je možné dodať z dôvodu nedostatku na sklade, pričom o tejto skutočnosti 
informuje predávajúci kupujúceho pri potvrdení objednávky. 



3.3. Položky, ktoré nie je možné dodať v lehote 48 hodín, predávajúci zaradí po súhlase 
kupujúceho do zoznamu objednávok v evidencii a bude kupujúceho informovať o presnom 
termíne dodávky, alebo navrhne kupujúcemu cenovo a kvalitatívne porovnateľnú alternatívu 
a po súhlase kupujúceho nimi nahradí objednané položky. 

3.4. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí na faktúre, ktorá slúži zároveň ako dodací list. V prípade, že 
kupujúci nepotvrdí prevzatie tovaru, nebude mu tovar vydaný. Pri prevzatí kupujúci preverí, či 
dodaný tovar / jeho obal nie je poškodený a pokiaľ áno, uvedie túto skutočnosť na 
faktúre/dodacom liste, prípade takýto tovar neprevezme. Pokiaľ neuvedie vonkajšie 
poškodenia pri prevzatí platí, že tovar bol dodaný riadne a nepoškodený. 

3.5. Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru 
kupujúcemu. 

ČI. IV. 
Kúpna cena, platobné podmienky 

4.1. Kúpna cena tovaru je stanovená vysúťaženou cenovou ponukou predávajúceho 
predloženou v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Výpočtová technika 
a príslušenstvo". 

4.2. Individuálne ceny tovarov sú platné po dobu platnosti zmluvy a tvoria prílohu č.1. 
4.3. Na „ostatný" katalógový tovar, ktoré kupujúci objedná z aktuálneho katalógu platného pre 

daný kalendárny rok, ďalej len „katalóg", sa vzťahuje cena podľa platného cenníka dodávateľa 
po dobu platnosti tejto zmluvy. Ceny sú uvádzané v € bez DPH. 

4.4. Cena za produkty / služby uvedené v prílohe č. 1 môže byť zo strany predávajúceho vo 
výnimočných prípadoch zmenená, a to s prihliadnutím na výrobné náklady hlavných surovín. 
Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o dohode o zmene ceny príslušných produktov. 

4.5. Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať 
predávajúcemu na základe vystavených faktúr s 30 - dňovou lehotou splatnosti. Faktúry 
musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu fakturovanej ceny dodaného 
tovaru s uvedením produktových čísiel. 

4.6. Vystavenie a doručenie faktúr predávajúcim za zrealizované dodávky bude vždy ku dňu, kedy 
došlo k ich zrealizovaniu. 

4.7. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nie je platiteľom DPH. 

ČI. V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. 

ČI. VI. 
Zodpovednosť za vady tovaru, záručné podmienky 

6.1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré 
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť. 

6.2. Vady predmetu kúpy zrejmé pri prevzatí tovaru môže kupujúci reklamovať u predávajúceho 
v 14-dňovej lehote od prevzatia tovaru, skryté vady v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. 

6.3. Predávajúci sa zaväzuje ponúknuť kupujúcemu na predmet plnenia záruku v trvaní uvedenom 
v prílohe č. 1. Ak záručná lehota nieje uvedená v prílohe č. 1., platí všeobecná záručná lehota 
24 mesiacov. 

6.4. Kupujúci nemá nároky z prípadných vád tovaru a predávajúci nezodpovedá za vady: 
a) spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom, 



b) spôsobené neodborným skladovaním tovaru na miestach, na ktorých nie je možné 
skladovať dodané výrobky, 

c) v dôsledku manuálneho poškodenia, 
d) v dôsledku neodborného zmontovania výrobku. 

6.5. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu za predpokladu, že tovar nebol používaný 
a je zabalený v originálnom balení. Lehoty pre vrátenie tovaru: 
a) kancelárske potreby do 7 dní, 
b) kancelárska technika do 48 hodín. 
Pri splnení uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje tovar prevziať späť a vystaviť 
kupujúcemu opravnú faktúru - dobropis. 

ČI. VII. 
Sankcie 

7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 
a) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02% 

z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
b) za omeškanie dodávky tovaru uhradí dodávateľ úrok z omeškania vo výške 0,02% 

z objednanej hodnoty tovaru za každý deň omeškania. 

ČI. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 
príloha č. 1 - Cenová špecifikácia tovaru 

8.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú, a to na obdobie plynúce odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy najneskôr do 31. 03. 2023 alebo do vyčerpania finančného limitu 15.039,- Eur s 
DPH (slovom Pätnásťtisíctridsaťdeväť Eur) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

8.3. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť, ak dôjde k podstatnému 
porušeniu tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán odstúpiť od zmluvy 
z dôvodov a za podmienok a podľa právnych predpisov. 

8.4. Kupujúci, ako aj predávajúci majú právo túto kúpnu zmluvu kedykoľvek vypovedať a to i bez 
udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná 
doba je 1 mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede. 

8.5. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.6. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma zmluvnými 
stranami. 

8.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
8.8. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná 

strana jedno vyhotovenie. 

Predávajúci: Kupujúci: 






