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Rámcová dohoda 

uzatvorená podfa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Číslo zmluvy u predávajúceho: VZ 8/2019 

1. Kupujúci: 
So sídlom: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

( ďalej len "kupujúci") 

2. Predávajúci : 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 

Materská škola 
Požiama 1292/5, Púchov 020 Ol 
Katarína Tomanová, riaditefka školy 
ČSOB 
SK 55 7500 0000004026331607 
36 130 974 
2021687899 

Štatistické a evidenčné vydavatel'stvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.) 
Plynárenská 6 
821 09 Bratislava 
Ing. František Krajča, CSc., člen predstavenstva 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
SK5811110000001025996005 
31331131 
SK2020295860 
2020295860 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 
464/B 

( ďalej len "predávajúci") 

Čl. I. 
Predmet rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka kompletného kancelárskeho a výtvarného 
sortimentu a doplnkových služieb (balenie, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko ), 
ktoré sú dostupné v personalizovanom objednávkovom systéme ŠEVT KATALÓG 
www.sevtkatalog.sk. 

2. Predávajúci sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode dodá 
kupujúcemu tovar špecifikovaný v bode 1. tohto článku a kupujúci sa zavazuje predávajúcemu 
zaplatit' kúpnu cenu podfa článku II. tejto rámcovej dohody. 



Čl. II. 
Cena 

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 z. z. 

2. Cenník tovarov a služieb s uplatnením zliav v priemere 35% zo základného cenníka bude 
dostupný po prihlásení sa pridelenou zákazníckou kartou do objednávkového systému 
ŠEVT KATALÓG www.sevtkatalog.sk. . 

3. K cenám tovaru bude pripočítaná DPH podl'a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Cena tovaru je dohodnutá vrátane obalov, balenia, dopravy do miesta plnenia, poistenia 
a ďalších nákladov spojených s dodávkou. 

Čl. III. 
Miesto plnenia 

1. Tovar bude dodávaný na základe objednávky kupujúceho. 
2. Kupujúci može realizovať svoju objednávku písomne, e-mailom, alebo prostredníctvom 

objednávkového systému ŠEVT KATALÓG www.sevtkatalog.sk. 
Objednávka musí obsahovať: 
• číslo objednávky 
• dátum vystavenia 
• názov a množstvo objednaného tovaru 
• dopravné dispozície a miesto určenia 
• iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto dohody. 

3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podl'a čiastkových objednávok kupujúceho 
v požadovanom množstve a druhu tovaru vrátane balenia a doručenia na miesto určenia 
uvedené v objednávke kupujúceho. 

4. Miesto určenia: Materská škola, Požiarna 1292/5, Púchov 
5. Lehota dodania: 10 pracovných dní od prijatia objednávky. 
6. Predávajúci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznik akejkol'vek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje dodávku tovaru a má za následok predÍženie dohodnutej lehoty dodania. 
7. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 
8. Dodávka tovaru na základe čiastkovej objednávky je splnená dňom písomne potvrdeného 

prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom 
písomne potvrdeného prevzatia tovaru. 

9. Kupujúci zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky v mieste určenia. 
1 O. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podl' a dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia 

alebo je porušený či inak poškodený prepravný obal, odmietne tovar prevziať. 

ČI. IV. 
Platobné podmienky 

1. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový 
doklad. 

2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
• číslo objednávky kupujúceho 
• číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený 
• obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho 

? 



• identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ) 
• dátum dodania tovaru 
• dátum splatnosti faktúry 
• dátum vyhotovenia faktúry 
• predmet dodania- skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma 

za jednotlivé druhy tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková 
fakturovaná suma vrátane DPH 

• prílohou je dodací list alebo jeho kópia 
3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. 
4. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

fmančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru a písomnom· potvrdení prevzatia tovaru 
kupujúcim, a to na faktúru. 

5. Dohodnutá splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti alebo nebude k nej priložený dodací list, kupujúci ju vráti predávajúcemu na 
zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej 
faktúry kupujúcemu, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho. 

Čl. v. 
Zodpovednosť za vady a záruka za akost' 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podl'a 
platných noriem a poskytuje na daný tovar podl'a predmetu tejto rámcovej dohody záruku po 
dobu 24 mesiacov odo dňa písomne potvrdeného prevzatia čiastkovej dodávky tovaru. 

2. Podmienky reklamačného konania: · · 
a) Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomnou 

formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká. 
b) Skryté vady je povinný reklamovať najneskor do ukončenia záručnej doby. 

3. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady tovaru na vlastné 
náklady. 

4. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným 
zanedbaním zo strany kupujúceho. 

5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať pnmerane podl'a 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Čl. VI. 
Úrok z omeškania 

1. V prípade omeškania kupujúceho, s úhradou faktúry je kupujúci povinný zaplatiť 

predávajúcemu úroky z omeškania podl'a § 369a Obchodného zákonníka, a to v sadzbe 
ustanovenej podl'a § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 2112013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
303/2014 z. z. 

2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podl' a čl. III. ods. 5 a 6 tejto 
rámcovej dohody, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, t.j. 
z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky, za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade 
vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podl' a 
ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 



ČI. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmeny a dopinky k tejto rámcovej dohode je možné robit' len formou písomných dodatkov 

po súhlase obidvoch zmluvných strán. 
3. Pred uplynutím doby podl'a bodu 1 tohto Článku može zmluva zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán alebo 
b) odstúpením od zmluvy alebo 
c) riadnym a včasným úplným splnením predmetu zmluvy podl' a tejto zmluvy alebo 
d)výpoveďou 

Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) predávajúci podstatne poruší zmluvu podl'a bodu 6 tohto Článku zmluvy alebo 
b) z iných dovodov upravených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 
5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie predávajúceho s doručením tovaru o viac ako 14 kalendárnych dní, 
b) odobratie oprávnenia predávajúceho na dodávanie tovaru podl' a tejto zmluvy, 
c) vstup predávajúceho do likvidácie, vyhlásenie konkurzu na predávajúceho, zamietnutie 

návrhu na vyhlásenie konkurzu na predávajúceho pre nedostatok majetku alebo 
d) iné dovody upravené v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Zmluvné vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

7. Rámcová dohoda je spracovaná v~ vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve · 
vyhotoveni& a predávajúci 1 vyhotovenie. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 

8. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania oboch zmluvných strán a účinnost' dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl' a § 4 7 a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

9. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie skutočnosť, že táto zmluvaje povinne zverejňovanou 
zmluvou v Centrálnom registri zmlúv podl'a § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu podpísali splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Kupuj'Q<;i: 
MATERSKA ěKOLA 

POŽIARNA 1292 
020 01 PÚCHOV 

IČO: 36 130 974 

Katarina Tomanová 
riaditel'ka školy 

A 

V Bratislave dňa!. .~:.Y..?f!? '1 

Predávajúci: 

fuF -~ 
r-·--;:·> STATiSTICKÉ ll EViDENČNÉ l 
l_f~~t1i·~ uvnb.uan:l1~TVO Ti Ař.Í\i ~ ~ i 


