
RÁMCOVÁ ZMLUVA č.  3/2/2013 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Zmluvné strany 

Kupujúci:  OBEC ZBOROV 

Adresa:Lesná 10, ZBOROV 086 33 

V zastúpení:  Ján Lukáč, starosta obce 

IČO: 00322741 

DIČ: 2020624804 

Bankové spojenie: VÚB, a.s, pobočka Bardejov 

Číslo účtu: 726522/0200 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci:  

Mária Kapallová-KAPAP,Záhradná 2555/5,Ľubotice,08006 

V zastúpení:Mgr.Róbert Kapalla 

IČO:33952264 

DIČ:1020745352 

IČDPH:SK1020745352 

Bankové spojenie:VÚB    

                   Číslo účtu:1163646572/0200 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho 

papiera je ponuka úspešného uchádzača zo dňa 05.06.2013, predložená kupujúcemu. 

Kupujúci na obstaranie predmetu obstarávania použil metódu postupu zákazky s nízkou 

hodnotou verejného obstarávania podľa § 102 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je nákup kancelárskych 

potrieb a kancelárskeho papiera podľa technickej špecifikácie a ceny, ktorá tvorí prílohu 

č. 1 tejto zmluvy vrátane súvisiacich služieb, najmä dopravy. 



2. Plnenie bude realizované formou písomných objednávok (e-mail, fax) podľa potrieb 

kupujúceho, v ktorých vyšpecifikuje najmä druh , množstvo a cenu. 

 

Čl. III 

Miesto plnenia 

 

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho:  

 

Čl. IV 

Termín obsah a spôsob plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy, na základe 

objednávok, do miesta plnenia, najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia písomnej 

objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

2. Za záväznú písomnú objednávku sa považuje aj objednávka doručená e-mailom alebo 

faxom. Predávajúci po prevzatí objednávky potvrdí kupujúcemu deň dodania tovaru. 

3. Odovzdanie tovaru kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca predávajúceho v mieste 

plnenia. Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nesie 

plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania kupujúcemu.  

4. Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú prevzatím dodávky v mieste plnenia 

zodpovedným zástupcom kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu druhu a množstva tovaru. 

Predmet objednávky sa bude preberať na základe dodacieho listu, ktorý odsúhlasia 

a potvrdia zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán. 

5. V prípade, že počas platnosti zmluvy sa prestane niektorý tovar uvedený v prílohe č. 1 

vyrábať, môže ho predávajúci nahradiť po dohode s kupujúcim iným výrobkom ale len 

v podobnej kvalite a rovnakej alebo nižšej cene vyradeného tovaru. 

 

Čl. V 

Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny predmetu zmluvy sú pevne stanovené 

na základe predloženej cenovej ponuky, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Cena je uvádzaná v eurách bez DPH. Ceny jednotlivých druhov tovaru sú vrátane 

dopravy a štandardného balenia. V ostatných prípadoch platí cena podľa aktuálneho 

cenníka predávajúceho platného ku dňu objednávky. 

2. Cenu je možné meniť písomnou dohodou oboch zmluvných strán len v prípade, ak 

v dôsledku administratívnych opatrení štátu dôjde v čase platnosti zmluvy k zmene 

colných alebo daňových predpisov alebo k iným opatreniam, ktoré budú mať priamy 

vplyv na cenu predmetu tejto zmluvy. Dôvod zmeny musí byť preukázateľný. 

3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných v čase fakturácie. 



Čl. VI 

Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Predávajúcemu vzniká právo na vystavenie faktúry na dohodnutú časť kúpnej ceny 

dňom dodávky tovaru na základe písomnej objednávky. Úhrada ceny za jednotlivé 

plnenia predmetu zmluvy bude realizovaná priebežne na základe samostatného daňového 

dokladu – faktúry.  

2. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúcemu preddavok 

nebude  poskytnutý.  

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené 

všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvou, bude kupujúci oprávnený 

vrátiť faktúru predávajúcemu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. 

Predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku faktúru opraviť alebo vystaviť novú. 

Na opravenej a lebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

4. Vlastnícke právo k dodanému právu prechádza na kupujúceho úplným zaplatením 

faktúry. 

Čl. VII 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, kvalite a v prevedení podľa 

podmienok dohodnutých v zmluve. 

2. Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty bude 

mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.  

4. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného tovaru, ktorý nespĺňa 

kvalitatívne podmienky podľa príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. 

5. Záručná lehota na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho je 24 mesiacov odo 

dňa jeho prevzatia. 

6. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zodpovednosti za vady tovaru. 

 

Čl. VIII 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia predávajúcim si kupujúci môže uplatniť za každý deň 

omeškania nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru uvedeného 

v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry kupujúcim si predávajúci môže uplatniť za 

každý deň omeškania nárok úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 



3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá 

prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

4. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

Čl. IX 

Doba trvania zmluvy a spôsob ukončenia zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na štyridsaťosem mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu, ktorý je pre 

predmet tejto zmluvy stanovený na 9 900 € bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr. 

2. Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo 

jednostranným vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Výpoveď musí 

byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na 

výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 

druhej strane. 

3. Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, 

vyplývajúcich zo záväzných objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy. 

4. Odstúpenie od zmluvy je možné iba z dôvodov zadefinovaných v  tejto zmluve, pri 

podstatnom porušení zmluvy druhou stranou, alebo keď pre druhú stranu sa stalo splnenie 

podstatných zmluvných povinností úplne nemožným (napr.: v prípade poistnej udalosti 

t.j. živelná udalosť, likvidácia, konkurz atď.) Zmluva zaniká dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie 

zmluvy na účely odstúpenia od tejto zmluvy sa považuje najmä: 

a) 2x opakované meškanie predávajúceho s dodávkou tovaru, ak nedôjde k náprave ani 

po písomnom upozornení 

b) 2x opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky 

predávajúceho písomne upozornil. 

c) opakované meškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 35 dní po lehote 

splatnosti 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

Predávajúci týmto vyhlasuje, súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu 

v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomnej dohody oboch 

zmluvných strán. Prípadné zmeny a doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 

aj predávajúci po dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

Prešov  20.6.2013 Prešov 20.6.2013 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

 

 

 

 

................................................................. ....................................................... 

  

                   Pečiatka a podpis :     Pečiatka a podpis: 

 


