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RÁMCOVÁ DOHODA  č. 20/2022 
na dodávku čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 

 

uzatvorená v súlade s § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) 

 

Zmluvné strany 

Kupujúci : Stredná odborná škola agropotravinárska a technická       

Adresa: Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok  

Štatutárny zástupca:  Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy      

IČO : 00159468     

DIČ:  2020709680 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica       

Číslo účtu: 700518215/8180 

IBAN:SK 86 8180 0000 0070 0051 8215    

Telefón: 052/452 3040 

 E- mail: sekretariát@soskezmarok.sk  

Telefón: 052/452 30 40 

                                                            

                                                                     (ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

a 

 

 

Predávajúci:  Pavol Bjalončík  

Adresa: Starý trh 6, 060 01 Kežmarok  

Zastupený: Pavol Bjalončík - konateľ    

IČO : 35215895   

DIČ: 1020721966 

IČ DPH: SK1020721966    

Bankové spojenie : ČSOB, a.s., Kežmarok – Pobočka zahraničnej banky SR   

Číslo účtu: SK75 7500 0000 0040 0212 8874    

Telefón: +421 910 595 043 

E-mail: bjaloncikovci@gmail.com 

  

                                                                  (ďalej len „Predávajúci“) 

 

 

 

 

Článok I. 

Predmet  Rámcovej dohody 

 

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je predaj čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb, 

podľa potreby Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. 

2. Predávajúci týmto predáva predmet Rámcovej dohody a Kupujúci sa zaväzuje, že za prevzatý 

tovar zaplatí podľa dohodnutej kúpnej ceny a ďalej uvedených podmienok. 

3. Plnenie Rámcovej dohody je možné len na základe uzatvorených čiastkových zmlúv vo forme 

samostatných objednávok. Čiastkovou zmluvou sa pre účely tejto Rámcovej dohody rozumie 

písomná objednávka vystavená Kupujúcim odsúhlasená a potvrdená Predávajúcim počas doby  

trvania tejto Rámcovej dohody.  

4. Po podpise tejto Rámcovej dohody bude uzatvorená prvá čiastková zmluva. Osobou oprávnenou 

vystavovať a podpisovať čiastkové zmluvy za Kupujúceho je riaditeľ organizácie.  
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Článok II. 

Platobné podmienky 

 

1. Účastníci sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. I. ods. 2 tejto Rámcovej 

dohody v celkovej sume na základe faktúr predávajúceho. Faktúra vo výške celkových nákladov 

je splatná do 14 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

2. Ceny tovaru sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky Predávajúceho do verejného 

obstarávania. Ceny tovarových položiek predmetu zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu č. 1  tejto Rámcovej dohody a je to cena tovaru určená cenovou ponukou 

predávajúceho zo dňa 15.02.2022 v rámci verejného obstarávania.  

3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.  

4. V prípade, ak faktúra nie je vystavená podľa tejto Rámcovej dohody, má Kupujúci právo vrátiť 

ju do termínu splatnosti Predávajúcemu na jej opravu. Lehota splatnosti začne plynúť až po 

doručení opravenej faktúry. 

5. Predávajúci má právo v prípade omeškania platby Kupujúceho s úhradou podľa čl. III., ods. 1 

tejto Rámcovej dohody na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania.  

6. V prípade, ak Predávajúci je v omeškaní s dodávkou predmetu tejto Rámcovej dohody, 

Kupujúci je oprávnený fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z celkovej 

ceny dodávky za každý mesiac omeškania.  

 

 

Článok III. 

Termín dodania, harmonogram plnenia Rámcovej dohody 

 

1. Predávajúci zrealizuje jednotlivé objednávky do 2 pracovných dní od prevzatia objednávky.  

2. Splnením záväzku Predávajúceho sa rozumie odovzdanie predmetu Rámcovej dohody 

v dohodnutom mieste, čase, množstve osobe určenej Kupujúcim. 

 

Článok IV. 

Povinnosti Kupujúceho 

 

1. Kupujúci určí pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru, ktorý jeho prebratie potvrdí 

podpisom v dodacom liste alebo faktúre. 

2. Odmietnutie dodávky tovaru zo strany Kupujúceho je možné v prípade jeho evidentnej 

nefunkčnosti, alebo fyzického poškodenia. 

3. Kupujúci neumožní tretej osobe vykonať zásah do predmetu Rámcovej dohody. 

 

 

 

Článok V. 

Povinnosti Predávajúceho 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané druhy čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 

v stanovenom čase a na stanovené miesto.  

 

 

Článok VI. 

Odstúpenie od Rámcovej dohody a jej zánik 

 

1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípade, ak druhá zmluvná 

strana, napriek písomnému upozorneniu, poruší ustanovenie tejto Rámcovej dohody závažným 
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spôsobom. Za závažné porušenie tejto Rámcovej dohody na strane Predávajúceho sa považuje 

nedodanie tovaru v určenej lehote podľa čl. III. dohody a v požadovanej kvalite a množstve a na 

strane Kupujúceho nezaplatenie kúpnej ceny v stanovenej lehote podľa čl. II. vo fakturovanej 

výške.    

2. Odstúpenie od Rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Predávajúci 

a Kupujúci má právo odstúpiť od Rámcovej dohody bez udania dôvodu v dvojmesačnej 

výpovednej lehote.  

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Rámcovú dohodu možno doplniť, alebo meniť len formou písomných dodatkov k Rámcovej 

dohode, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody. Vzťahy touto Rámcovou dohodou výslovne 

neupravené sa prednostne riadia príslušnými ustanoveniami zo zadávacej dokumentácie 

zákazky, následne Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží jeden 

rovnopis a Predávajúci jeden rovnopis. 

3. Prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody tvorí cena za jednotlivé druhy čistiacich 

prostriedkov, hygienických potrieb a ich súčastí. Ceny jednotlivých komodít majú kolísavú 

tendenciu, pričom konečná cena je určená vždy na základe určitej objednávky. Predávajúci 

poskytne Kupujúcemu 4% rabat z celkovej fakturovanej sumy. Rámcová dohoda je uzatvorená 

na dobu do 21.02.2023 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody. Účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Kupujúceho.  

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred podpísaním riadne prečítali, 

že Rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,  že 

prejavy ich vôle sú vážne, slobodné a zrozumiteľné. 

 

Kežmarok, dňa 21.02.2022 

 

 

 

Za predávajúceho:                                                   Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

        Pavol Bjalončík                                                         Ing. Stanislav Marhefka 

           konateľ                            riaditeľ 

 

 

 


