
RÁMCOVÁ   ZMLUVA č. 1303/14 –AK1  

o poskytovaní dodávok čistiacich prostriedkov 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2  a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi: 

 

      Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ / kupujúci:  

                                  Domov sociálnych služieb pre dospelých 

Sídlo:                         ul. SNP 38, 900 84  Báhoň 

Zastúpenie:                Ing. Mária Vráblová 

ICO:                          00 654 787 

DIC:                          202 109 7265 

Číslo úctu:                 IBAN SK19 8180 0000 0070 0047 2667, Štátna pokladnica 

Kontaktná osoba:      Ing. Jana Polakovičová  

Telef. číslo / e-mail:  033 / 64 55 156, 0903 470 042, dssbahon@stonline.sk 

 

a 

 

Poskytovateľ / predávajúci : 

                                    Miloš Hanus – HAMAS   

Adresa:                       Jablonec 128,  900 86  Jablonec 

Zastúpenie:                 Miloš Hanus, majiteľ  

ICO:                           32821123 

DIČ:                           1020230299 

Bankové spojenie:     SLSP   

Číslo úctu:                  0019227192/0900  

Telef. číslo:                0903 888 510,  

Zaregistrovaný:          Živnostenský register 107-6804 

 

  Čl. II 

Forma verejného obstarávania 

 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Účel Rámcovej zmluvy 

 

Účelom tejto zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a štandardné podmienky  

obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať na zmluvy na tovar, ktoré 

budú Zmluvné strany uzatvárať výhradné na žiadosť Objednávateľa vo forme objednávok, podpísaných 

Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (každá  z takýchto  objednávok  ďalej ako ,,Kúpna  

zmluva"). Ustanovenia tejto  Rámcovej zmluvy  sa  na zmluvu  budú aplikovať v plnom  rozsahu, ak 

konkrétna zmluva jednotlivé práva a povinnosti Zmluvných  strán neupraví  inak. 

 

2. Spôsob uzatvárania objednávok 

 

a) Poskytovateľ   sa  zaväzuje  za  podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve uzatvárať 

s Objednávateľom zmluvy na dodávku čistiacich prostriedkov. 

 

b) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi požiadavku na dodávku 

predmetu obstarania a Poskytovateľ ju uskutoční v termíne dohodnutom obidvoma zmluvnými 



stranami. Požiadavka sa oznámi telefonicky na telefonický kontakt uvedený v kontaktných údajoch 

poskytovateľa na začiatku tejto zmluvy. 

 

c) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre prijímanie telefonátov podľa tohto článku každý 

pracovný deň. 

 

d) Presné množstvo, druh tovaru podľa špecifikácie tovaru, miesto dodania tovaru a služieb, termín 

dodania tovaru a služieb uvedie objednávateľ v písomnom návrhu jednotlivej objednávky. Poskytovateľ 

je povinný prijať návrh objednávky Objednávateľa v termíne stanovenom v tomto odseku nižšie. 

 

e) Na základe tejto Rámcovej zmluvy má právo požadovať uzatvorenie jednotlivej zmluvy výhradne 

len Objednávateľ. Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa uzatvoriť zmluvu, a to za 

podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve. Návrh objednávky vyhotoví Objednávateľ. 

 

f) Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi spolu s dodaním tovaru podľa tejto Rámcovej 

zmluvy a jednotlivej objednávky aj doklady, ktoré sa vzťahujú na tovar a službu. 

 

g) Poskytovateľ je povinný uzavrieť jednotlivú zmluvu najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia 

návrhu objednávky Objednávateľom. Uzavretú a podpísanú zmluvu je Poskytovateľ povinný bez 

zbytočného odkladu odos1at' Objednávateľovi, najneskôr však do 5 pracovných dní. 

 

h) Poskytovateľ prehlasuje, že: 

 

 tovar predávaný na základe zmlúv nie je a ani v čase predaja nebude zaťažený žiadnym právom 

tretej osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, 

 tovar nie je prenajatý a v čase predaja ani nebude prenajatý tretej osobe, 

 neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by poskytovateľovi 

akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s tovarom 

 je výlučným vlastníkom tovaru. 

 

i) Poskytovateľ sa zaväzuje  poskytovať  všetky zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu 

zmluvy. Na výkon práce je poskytovateľ  povinný použiť vlastné technické a materiálové vybavenie. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 

 

a) Odobrať množstvo tovaru a služby dohodnuté v zmluve alebo objednávke a uhradiť 

predávajúcemu kúpnu cenu alebo odmenu dohodnutú v zmysle jednotlivých zmlúv maximálne 

do výšky odmeny uvedenej v Čl. IV.  

b) Objednávateľ bude objednávať Poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy podľa svojich 

finančných možností. Objednávateľ však nie je povinný objednať jednotlivé druhy 

poskytovaných tovarov tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať finančný objem uvedený v 

článku IV. tejto zmluvy.  

 

Čl. IV 

Kúpna cena  

 

1. Cena 

 

a) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tovar a službu cenu, ktorá je určená v zmluve podľa 

Prílohy č. 1, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že  maximálna cena za tovar a službu dodaný 

na základe jednotlivých zmlúv, uzatvorených  podľa tejto Rámcovej zmluvy môže byt' až do 

výšky 19.999,- € bez DPH slovom: Devätnásťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť Eur  (ďalej 

len ,,Cena“)  za dobu trvania zmluvy, ktoré je uvedená v článku VII tejto zmluvy. 

Účtovanie ceny bude uskutočňované na dve desatinne miesta.  



 

b) Cena za dodaný tovar a uskutočnenie s tým  súvisiacich služieb je  stanovená podľa zákona NR  

SR  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR  č. 87 /1996   Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 

2. Obsah ceny 

 

V cene budú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté všetky 

náklady súvisiace s plnením záväzkov poskytovateľa, najmä prepravné, poistenie tovaru, náklady 

vykladania tovaru v mieste plnenia, náklady na odbornú   likvidáciu použitých obalov, clo, iné dane a 

clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné 

poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci ako aj cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná 

na užívanie tovaru, alebo s nimi súvisí. 

 

3. DPH 

 

DPH bude pripočítaná k cene bez DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi upravujúcimi 

výšku dane z pridanej hodnoty v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

Čl. V 

Lehota dodania tovaru  

 

1. Lehota dodania a prevzatia 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi tovar a službu v lehote do 48 hodín  odo dňa doručenia 

objednávky a Objednávateľ prevezme tovar a službu podľa čl. V, ods. 4. na  náklady poskytovateľa. 

 

2. Oznámenie o omeškaní s dodaním tovaru a služby 
 

V prípade, ak hrozí, že Poskytovateľ nedodá tovar a službu v lehote určenej podľa tejto Rámcovej  

zmluvy, Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude  obsahovať dôvody 

omeškania a predpokladaný deň dodania tovaru a služieb. Splnením povinnosti  poskytovateľa uvedenej 

v tomto odseku nie sú dotknuté ostatne nároky Objednávateľa  vyplývajúce z porušenia záväzku 

poskytovateľa dodať tovar a službu včas, predovšetkým na zmluvnú  pokutu  a náhradu  škody. 

 

3. Dôsledky omeškania s dodaním tovaru a služby 

 

V prípade, že Poskytovateľ je v omeškaní s dodaním tovaru a služieb v lehote podľa odseku 2. tejto 

Rámcovej zmluvy, má Objednávateľ právo vyfakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej ceny za každý, i začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta bude uplatnená formou 

penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom a je splatná ihneď po doručení poskytovateľovi. V 

prípade, ak Poskytovateľ včas neuhradí takto uplatnenú zmluvnú pokutu  alebo jej časť, Poskytovateľ 

je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania 

vo výške 2 % mesačne z celkovej nesplatenej časti  zmluvnej pokuty. 

 

4. Prevzatie tovaru a služieb 

 

Prevzatie tovaru a služieb objednávateľ potvrdí na Dodacom liste  (ďalej len  ,,Dodací   list"), ktorý 

podpíšu obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať množstvo tovaru a služieb, čitateľné mená a 

podpisy povereného odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia tovaru 

a služby. V prípade, že tovar má alebo služba pri preberaní, resp. realizácii zjavné vady, je Objednávateľ 

oprávnený odmietnuť prevzatie  tovaru alebo vykonanie služby. 

 

Čl. VI 



Miesto plnenia 

 

Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa uvedené v článku I tejto Rámcovej zmluvy. Za Objednávateľa 

je oprávnený preberať tovar a zabezpečiť prístup k zariadeniam jeho štatutárny zástupca alebo ním 

poverený zamestnanec.  

 

ČI. VII 

   Platobné podmienky 

 

a) Platba bude uskutočnená na  základe vyúčtovania poskytovateľa formou faktúry. Fakturácia sa 

vykoná v súlade so zákonom o  DPH. Faktúra musí obsahovať dohodnuté náležitosti a 

náležitosti  vyžadované  podľa zákona  č. 222/2004  Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 

 

b) Platby budú uskutočnené v plnej výške v eurách, a  to  najneskôr v  deň splatnosti faktúry. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom, alebo stanovené  

náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou, alebo údaje vo faktúre  nie   

sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto  Rámcovej zmluve, Objednávateľ je 

oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia na prepracovanie. V takom prípade 

prestáva plynúť lehota  splatnosti  faktúry a začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej)  

faktúry, ktorá spĺňa požiadavky  všeobecne  záväzných právnych predpisov. 

 

c) Neoddeliteľnou súčasťou faktúry  bude kópia Dodacieho listu, potvrdzujúca dodávku tovaru v 

zmysle  tejto Rámcovej zmluvy a objednávky. 

 

d) Poskytovateľ  je  povinný doručiť  Objednávateľovi faktúru  najneskôr do piatich dní od jej 

vystavenia.  Poskytovateľ je povinný zasielať faktúry pre Objednávateľa na adresu  uvedenú v 

čl. I Zmluvy.  Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným  

splnením  jeho záväzku  uvedeného v čl. III. a čl. V  tejto zmluvy, a to  dodaním  tovaru                   

v bezchybnom stave a v požadovanej kvalite a množstve. 

 

2. Splatnosť faktúry 

 

a) Dátum splatnosti faktúry je minimálne 14 dní odo dňa jej  doručenia objednávateľovi. Za deň 

splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

Objednávateľa. V prípade, že Poskytovateľ  zmení počas  účinnosti   Rámcovej zmluvy číslo  

účtu uvedené na faktúre a o tejto skutočnosti nedoručí  Objednávateľovi písomné oznámenie  

aspoň 14 pracovných dní predo dňom splatnosti faktúry,  za deň splnenia peňažného záväzku 

Objednávateľa sa považuje deň odpísania  dlžnej sumy  z účtu Objednávateľa bez ohľadu na 

to,  či budú finančné prostriedky  pripísané na účet poskytovateľa. 

 

b) Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší  

nasledujúci  pracovný  deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry,  je povinný 

zaplatiť úrok  z omeškania vo výške   0,02  %  z dlžnej  čiastky za  každý deň   omeškania, 

maximálne  však do celkovej výšky  0,05 % z ceny objednávky. Dňom doručenia faktúry je 

deň vyznačený prezentačnou pečiatkou Objednávateľa na adrese podľa čl. I. 

 

Čl. VIII 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

 

Vlastnícke   právo  k predmetu  zmluvy  prechádza na  objednávateľa úplným zaplatením  dohodnutej 

kúpnej ceny  vrátane  DPH. 

 

Čl. IX 

Práva a povinnosti zmluvných strán 



 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä: 

a) dodávať tovar v súlade s  čl. III, ods. 2 tejto zmluvy, 

b) dodávať tovar, ktorý je kvalitný a nezávadný, vyrobený v súlade s platnými predpismi 

a normami Slovenskej republiky, 

c) nezverejniť ani nezneužívať interné dáta a informácie objednávateľa rešpektujúc pritom 

ochranu osobných údajov objednávateľa, 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 

 

a) sprístupniť svoje priestory k zrealizovaniu služieb, ktoré sú zahrnuté v čl. III, ods. 2 a článku 

IX ods. 1 tejto zmluvy, 

b) bezplatne poskytnúť poskytovateľovi studenú, teplú vodu a elektrickú energiu potrebnú pre 

plnenie predmetu zmluvy. 

 

Čl. IX 

Zodpovednosť a náhrada škody 

 

Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť 

škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

Čl. X 

Odstúpenie od Rámcovej zmluvy 

 

Každá zo Zmluvných strán  môže  od tejto  Rámcovej zmluvy alebo  na  jej základe uzatvorenej zmluvy  

odstúpiť v prípadoch  podstatného  porušenia   zmluvy  uvedených  v zákone  alebo  v zmluve. Každá 

zmluvná strana môže jednostranne odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia, ak druha 

zmluvná strana  poruší niektorú  zo svojich zmluvných povinnosti   a neodstráni  ju ani na základe  

písomnej  výzvy v dostatočne  primeranej   lehote. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenie 

 

1.  V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

2.  Obsah zmluvy môže byt zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 

formou dodatku k nej. 

 

3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na 

právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu oboch 

zmluvných strán. 

 

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov 

uvedených v článku IV. tejto zmluvy. 

6. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým   vzájomnou  

dohodou zmluvných  strán. V prípade,  že k takejto  dohode nedôjde do 30 dní od vzniku sporu, 

bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný  súd. 

 



 


