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Rámcová dohoda č. 13 / 2013 
o dodaní tovaru – "Výpočtová technika a ostatné zariadenia" 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka 

 
 

 
Zmluvné strany 

 
Odberateľ:      
  
Názov:    Centrum voľného času 
Sídlo:    Orgovánová 5, 040 11 Košice 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Alena Mocná 
IČO:     35542781 
DIČ:    2021636111 
Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 
Číslo účtu:   049561002/5600 
Tel. :    055/6411411 
e-mail adresa:   cvc@cvckosice.sk 
               
/ďalej len „odberateľ“/ 
 
 
 
Dodávateľ: 
 
Názov:    Zero Košice, spol. s r.o.  
Sídlo:     Kmeťova 12, 04001 Košice 
Prevádzka:    Kmeťova 12, 04001 Košice 
Štatutárny zástupca :  Ing. Ján Lučanský, konateľ 
IČO:     36186902 
IČ DPH:    SK2020058326 
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:      2627111061/1100 
Tel./fax:             055/6335084 
e-mail adresa:   suhaj@zero.sk 
 
/ďalej len „dodávateľ“/ 
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Preambula 

 
Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo 
postupom podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 12.11.2013 
pod názvom: „ Nákup výpočtovej techniky a ostatných zariadení". 
Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej 
platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. 
Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu  rámcovej dohody. 

 
 

Článok I. 
Predmet rámcovej dohody 

 
1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho dodávať predmet zákazky 

s názvom: „Výpo čtová technika a ostatné zariadenia“, podľa druhu,  množstva a 
čiastkových objednávok  na základe prílohy č. 1 rámcovej dohody (ďalej len „tovar“) na 
miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru na základe objednávky 
a záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť podľa podmienok tejto rámcovej dohody.  

2. Plnenie predmetu zákazky rámcovej dohody je stanovené do 15.000 € bez DPH (18.000 
s DPH) počas jej trvania. 

 
 

Článok II. 
Dodacie podmienky 

 
1. Tovar bude dodávaný na základe písomných objednávok odberateľa,  ktoré nahrádzajú 
čiastkové kúpne zmluvy, s presne určeným názvom tovaru, podľa špecifikácie uvedenej 
v prílohe č. 1 tejto dohody, množstvom objednaného tovaru, doručené osobne, poštou 
alebo faxom. 

2. Objednávka bude obsahovať potrebné množstvo a sortiment tovaru, požadovaný deň  
dodania, presný čas, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar  
dodaný. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote určenej objednávateľom podľa 
záväznej objednávky. 

4. Miestom určenia dodávky tovaru je CVČ, Orgovánová 5 a jeho elokované pracoviská 
uvedené na objednávke. 

5. Odberateľ prevezme tovar v mieste určenia a potvrdí prevzatie dodávky tovaru na 
základe dodacieho listu, ktorý je jedným z podkladov k vyhotoveniu faktúry. 

 
 

Článok III. 
Cena 

 
1. Cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je dohodnutá podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. V dohodnutej cene, uvedenej v tomto článku, ods. 1 sú zahrnuté náklady na dopravu a 
ostatné náklady dodávateľa (balenie, clo, dovozná prirážka a pod.), spojené s dodaním 
tovaru, pri akomkoľvek množstve a druhovom zložení, uvedenom v objednávke. 
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3. Cena je vyjadrená v eurách. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20% DPH. 

4. V prípade legislatívnych zmien, týkajúcich sa DPH, dovoznej prirážky, cla a menových 
kurzov, ktoré majú vplyv na tvorbu cien, môže byť cena tovaru upravená o tieto 
preukázateľné cenové vplyvy. Zmena cien za predmet rámcovej dohody je možné 
meniť len písomne - dodatkom k dohode, so súhlasom oboch zmluvných strán. 
 
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 
1. Odberateľ nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar. 
2. Dodávateľ vystaví faktúru ako daňový doklad v súlade s dodacím listom a doručí  

ju odberateľovi do 3 dní odo dňa dodania objednaného tovaru. 
3. Úhrada za dodaný a vyfakturovaný tovar bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku, bez zálohovej platby, po prevzatí tovaru, potvrdení dodacieho listu 
odberateľovi a po doručení faktúry so splatnosťou 30 dní od dňa jej doručenia 
odberateľovi. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
Pokiaľ faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, prípadne po obsahovej 
stránke nebude úplná, odberateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi  
na prepracovanie. Splatnosť faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
odberateľovi. K faktúre dodávateľ predloží kópiu zoznamu dodaného tovaru podľa 
čiastkovej objednávky (dodacie listy) v súlade s rámcovou dohodou. 

 
 

Článok V. 
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky 

 
1. Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia. 
2. Nebezpečenstvo škody na tovare (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie 

základných hygienických požiadaviek) prechádza na odberateľa v momente prevzatia 
tovaru odberateľom. 

3. Dodávateľ ručí za to, že tovar je vyhovujúci pre jeho použitie v školských zariadeniach. 
4. Ak dodávateľ poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou pri plnení 

predmetu rámcovej dohody, má predmet rámcovej dohody vady. Za vady predmetu 
rámcovej dohody sa považuje napríklad hygienická alebo zdravotná závadnosť tovaru, 
nedodržanie akosti, štruktúry alebo množstva tovaru uvedeného v objednávke, dodanie 
iného tovaru, než určuje objednávka alebo rámcová dohoda, oneskorené dodanie tovaru 
a pod..   

5. Ak odberateľ zistí takúto vadu pri preberaní tovaru, je v takom prípade oprávnený 
odmietnuť prevzatie tohto tovaru. Odberateľ je potom oprávnený požadovať opätovné 
dodanie tovaru, alebo podľa časovej situácie nakúpi tovar požadovanej kvality u iného 
predajcu.  

6. Dodávateľ poskytne na tovar záruku podľa prílohy č. 1 od dodania tovaru. Záručná 
doba tovaru  je do uplynutia doby exspirácie uvedenej na obale tovaru. V prípade, ak 
záruka na tovare nie je vyznačená, začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom 
liste pre odberateľa.  
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Článok VI. 
Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa 

 
Dodávateľ je povinný: 

 
1. Plniť predmet rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkovej cene 

podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody.  
2. Dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t.j. v bezchybnom stave, v  

dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve na 
miesto určenia.  

3. Dodať tovar v  akosti a  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, 
veterinárnym a hygienickým normám. 

4. Kontaktná osoba je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať kritéria 
podľa tejto zmluvy a príslušných zákonov. Kontaktná osoba je oprávnená odmietnuť 
prevzatie tovaru aj v prípade, že nie je dodržané požadované množstvo tovaru.  

5. Umožniť odberateľovi pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a kvalitu.  
6. Doručiť odberateľovi spolu s tovarom dodacie listy a faktúry. Fakturovaná suma  musí 

byť zhodná so sumou na dodacom liste. 
 

Odberateľ je povinný: 
 

1. Požadovaný tovar objednať formou písomnej čiastkovej objednávky, ktorú doručí 
dodávateľovi.  

2. Potvrdiť príjem tovaru podľa objednávky na dodacom liste alebo faktúre.  
 
 

Článok VII. 
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody 

 
1. Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania a účinná  dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke školy ( www.cvckosice.sk ). Trvanie rámcovej dohody 
sa stanovuje najviac po dobu do: 31.12.2013.  

2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný 
vzťah pre daný druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď 
ešte neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá. 

3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť: 
• písomnou dohodou zmluvných strán, 
• písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou 

zmluvnou stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac,  
• písomnou výpoveďou odberateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 

mesiac. 
4. V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu rámcovej dohody na základe 
čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody, kupujúci si vyhradzuje právo 
odberateľa na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia 
o odstúpení.  
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Článok VIII. 

        Sankcie 
 

1. V prípade omeškania dodávateľa s termínom dodávky tovaru, uvedenom v článku II. 
Ods. 2 môže odberateľ uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% 
z ceny nedodaného tovaru, za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, v zmysle článku V. ods. 2 má 
dodávateľ právo požadovať od odberateľa úroky z omeškania vo výške 0,03% 
z fakturovanej ceny, za každý deň omeškania. 

 
 

Článok IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 

odsúhlasených oboma stranami rámcovej dohody. 
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, riadia sa 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

3. Rámcová dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana rámcovej 
dohody dostane jedno vyhotovenie.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich 
slobodnej vôli. 

 
Povinné prílohy rámcovej dohody:  

• Výpis (kópia) z obchodného registra overený (podpísaný) štatutárom alebo 
zástupcom štatutára spoločnosti a  

• cenová ponuka. 
 

 
 
 
V Košiciach dňa:       V Košiciach dňa:     

 
 

 
 
Strany rámcovej dohody: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odberateľ: ............................................   Dodávateľ: ............................................ 
      PaedDr. Alena Mocná    Ing. Ján Lučanský 

      riaditeľka Centra voľného času        konateľ 


