
č.j.: 1107/2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „zmluva")

I. 
Zmluvné strany

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 
Sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany 
Zastúpený: Ing. Róbertom Čanigom, PhD, riaditeľom 
IČO :00398411
(kupujúci nie je plátcom DPH)
(ďalej len „kupujúci")

KG-KANS, Miroslav Gieci 
Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený: Miroslavom Giecím, majiteľom 
IČO :33142653 
(ďalej len „predávajúci")

II. 
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  výzvu podľa 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

III. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj kancelárskych potrieb.
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný podľa druhov v článku V. tejto zmluvy.
3. Kupujúci nie je povinný zakúpiť si predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovaru. 

Kupujúci sa pri uplatňovaní objednávok počas platnosti kúpnej zmluvy môže dohodnúť na 
modifikácii tovaru a obmene predmetu zmluvy zohľadňujúcej výhodnosť pre kupujúceho. 
Kupujúci môže rozšíriť predmet rámcovej dohody o ďalší tovar, ktorý nie je uvedený v 
tejto rámcovej zmluve a ktorého potrebu nebolo možné predvídať pred uzatvorením 
zmluvy.

Kupujúci:

Predávajúci:



IV. 
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo predmetu zm luvy na základe 
písomnej, telefonickej alebo elektronickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar 
prevziať.

2. Predávajúci sa zväzuje dodať predmet zmluvy v množstve podľa objednávky kupujúceho tak, 
aby bola zabezpečená jeho potreba do 5 kalendárnych dní od obdržania objednávky. Presný 
deň dodania oznámi predávajúci kupujúcemu vopred, pričom postačí doručenie takéhoto 
oznámenia na tel. číslo 038/5372814, alebo email zsspekonom@stonline.sk.

3. Miesto dodania je: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy v uvedenom termíne prevziať.
6. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané dodacie listy.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách takto: V takto dohodnutej cene sú zahrnuté prepravné nálady na adresu 
objednávateľa, náklady na likvidáciu obalov, servisné a iné poplatky.

p.č. názov tovaru mer.
jed.

predpokladaný
počet jed.cena bez DPH

1. Papier A4 80g/m2 bal 80 2,65
2. Papier A3 bal 6 5,46
3. ceruzka 2HB ks 20 0,04
4. lepidlo Gama Fix ks 5 1,13
5. lepidlo Klovatina ks 6 1,24
6. obálka C6 samolepiaca ks 1500 0,01
7. obálka C5 samolelpiaca ks 400 0,01
8. obálka B4 ks 200 0,04
9. poradač pákový 8 cm /šanon/ ks 150 0,84
10. rýchloviazač obyčajný ks 240 0,73
11. rýchloviazač závesný ks 100 0,10
12. dvojhárky linajkové ks 600 0,20
13. mapa s 3 klopami ks 250 0,08
14. spony listové33 mm kr 50 0,20
15. spony listové 50mm kr 20 0,37
16. spojovače 24/6/100 kr 50 0,18
17. euroobal matný A4 ks 400 0,01
18. obálka tvrdá A4 ks 50 0,19
19. obálka tvrdá A5 ks 50 1,37
20. korekčná oprav. Páska Roll Pr ks 30 3,03
21. zosívačka ks 3 3,23
22. záz.kniha A4 100 list. ks 10 1,01
23. záz.kniha A5 100 list. ks 10 0,56
24. záz.kniha A5 150 list. ks 10 1,25
25. fixky 6 kusov bal 10 0,46
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p.č. názov tovaru mer.
jed.

predpokladaný
počet jed.cena bez DPH

26. fixky na tabuľu ks 100 0,51
27. objednávka A5 ks 10 0,77
28. výd.poklad.dokl.-samoprep. ks 70 0,74
29. potvrdenka s juxtou ks 60 0,74
30. zvýrazňovač ks 20 0,48
31. pripínačky malé kr 10 0,42
32. pripínačky veľké kr 10 0,74
33. Pokladničná kniha-samoprepis ks 5 3,41
34. Priepustka ks 15 0,28
35. Žiadanka na prepravu ks 20 0,34
36. Dovolenka ks 15 0,42
37. ceruzka 2HB ks 10 0,04
38. guma ks 8 0,24
39. izolelpa širšia 25x33 kus 10 0,39

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho. Faktúry musia obsahovať náležitosti 
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti 
faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 
odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

3. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.

VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou 
doplnkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranam i. Takto zmenená kúpna cena sa 
upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. 
Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre 
ukončenie zmluvného vzťahu.

VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti štruktúry alebo 
množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:
a) Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve v dohodnutom 

termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave.



b) Pred odovzdaním predmetu kúpy predviesť jeho funkčnosť a odovzdať poverenému 
zástupcovi kupujúceho v mieste dodania.

2. Kupujúci je povinný:
a) Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4 zmluvy 

s výnimkou prípadu podľa článku VII.
b) Riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 zmluvy podľa skutočne 

nakúpeného množstva.

IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy vo výške 0,02 % z hodnoty 
nedodaného predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie 
nezaniká nárok kupujúceho pre prípadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

X. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej 
ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na 
kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa článku IV.

XI. 
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

XII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve 
a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zm luvnými stranam i a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni je j zverejnenia na internetovej stránke odberateľa.



5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12 .2016.
6. Dodávateľ súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným  obstarávateľom , ktorej sa 

stal víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú , že sa so zmluvou oboznámili a s je j obsahom súhlasia, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 18. 12. 2014 V Topoľčanoch, dňa 18. 12. 2014

dodávateľ 
M iroslav Gieci

odberateľ 
Ing. Róbert Čaniga, PhD. 

riaditeľ školy


