
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami.

I.
Zmluvné strany

Kupujúci:
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 
Zastúpený: Ing. Róbert Čaniga, PhD.
IČO: 00398411 
DIČ: 2021248658
Sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany

Predávajúci:
DeLUX-SM, s.r.o.
Zastúpený: Mgr. Rastislav Demeš, konateľ spoločnosti
IČO:31427855
DIC: 2020405750
Sídlo: l.mája 939, 952 01 Vráble

II. 
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu te jto  zmluvy použil postup verejného obstarávania - § 9 
odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorej víťazom sa stal predávajúci.

III. 
Predmet zmluvy

Predmetom te jto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacimi prostriedkami .

IV. 
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zväzuje dodávať predmet zmluvy v množstve a v dovozných termínoch 
podľa objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.

2. Miestom dodania je Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany.
3. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby, kúpiť aj tovar, ktorý nie je uvedený 

v bode V.
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané dodacie listy.



V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena (ďalej len KC) bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách takto:

Názov mj
Cena bez

dph

1. JAR 1L Citrón KS 1,50
2. CIPRO 500g KS 0,45
3. Sóda kryštalická 1 kg KS 1,03
4. Krém na ruky PHYTANOLA 100ml s nechtíkovým 

extraktom
KS 0,38

5. Mydlo BODY CARE 100g Vitamín E KS 0,18
6. Mydlo tekuté BALNEO Fresh 1000ml KS 0,79
7. Handra tkaná vaflová MILADA 60x50 KS 0,53
8. Utierka švédska 30x35cm balená KS 0,27
9. Rukavice chemické BI-COLOUR 87-900 č. 10 PAR 1,17
10. Sáčky do koša 600x700 50ks/rol. 60L ROL 0,74
11. Sáčky do koša 500x600 7my 25ks/rol. 30L čierne ROL 0,27
12. Vrece PE 0,15x700x1000 120L čire KS 0,45
13. CLIN 500ml MR Citrus KS 1,35
14. CIF 500ml/350g Cream biely KS 1,42
15. Utierka 38x34 balená 3ks BAL 0,32
16. Hubka na riad 80x50x24 10ks BAL 0,27
17. Hubka na riad tvarovaná 5ks BAL 0,33
18. RAJÓN 5L KS 2,10
19. SAVO 1L KS 0,94
20. FIXINELA 500ml KS 0,93
21. AJAX 1L Floral Fiesta červený KS 1,55
22. DRANA 500ml KS 2,48

2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku 
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa 
za deň úhrady považuje dátum odpísania dojednanej sumy z účtu kupujúceho.

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 stranami. 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 odm ietnuť prebratie tovaru

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

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:
Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave 
a v dohodnutej kvalite a množstve upresnenom v objednávke, čo kupujúci potvrdí 
preberacím protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

2. Kupujúci je povinný:
Požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo elektronickej objednávky. Kupujúci 
si vyhradzuje právo objednať aj tovar, ktorý nie je predmetom cenovej ponuky.

IX.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

X.
Zodpovednosť za vady a záruka

Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka podľa dátumu vyznačenom na obale tovaru.

XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

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

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

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

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
kupujúceho.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.
6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal 

víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, za znak 

čoho pripájajú svoje podpisy.



V dňa V Topoľčanoch dňa

DeLUX -  SM, s.r.o Ing. Róbert Čaniga, PhD. 
riaditeľ školy


