
Rámcová kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 v znení neskorších predpisov  

 

 
Kupujúci:                             
              
Sídlo: Základná škola Tbiliská   

Štatutárny orgán: Mgr. Eva Šišková - riaidteľka 
IČO: 31768849 

DIČ: 2020958346 

Bankové spojenie: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu: SK1502000000001635624153  
 

(ďalej len  “kupujúci”) 

  

Predávajúci:   IPOS – kancelárske potreby spol. s r.o. 

Sídlo:  Radničné nám. 4,  821 05   Bratislava 
Prevádzka: 
Štatutárny orgán:   Ing. Ingrid Vestenická, Ing. Peter Fuchs 
IČO:     17332354  
IČ DPH:  SK2020328189 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
číslo účtu:  0178176652/0900 
Číslo telefónu:  02/44873528 
e-mail:  ingrid@ipos.sro.sk 
zapísaný v Obchodnom registri:  OR Bratislava1, vl. 1701/B, vl. sro 
  

(ďalej len “predávajúci”)  

(ďalej spolu ako „ Zmluvné strany“) 

 
 

Na základe výsledku verejného obstarávania zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na dodávku kancelárskych potrieb sa kupujúci a predávajúci dohodli na uzavretí 
tejto zmluvy.  

 
Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar 

špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a ďalší tovar podľa požiadaviek 
kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy postupne dodávať 
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kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy na základe jeho 
jednotlivých písomných objednávok v požadovanom množstve a špecifikácii. 
Zároveň sa predávajúci zaväzuje zabezpečovať služby spojené s dovozom a 
vyložením tovaru v mieste dodania. 

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet Zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu 
dohodnutú v tejto Zmluve. 

 
 
 

Článok II. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho  Tbiliská č. 4, Bratislava.                            . 

2. Lehota dodania je do piatich pracovných dní od obdržania písomnej objednávky 
kupujúceho. 

3. Každá písomná objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na túto 
Zmluvu, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín dodania, 
dátum, pečiatku a podpis povereného zamestnanca kupujúceho. Prevzatie riadne 
a včas dodaného tovaru potvrdí poverený zamestnanec kupujúceho na dodacom liste.   

4. Dopravu na miesto dodania tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tohto tovaru pred jeho poškodením a 
znehodnotením. 

5. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy. 

6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak tovar má viditeľné 
vady, je nesprávne zabalený, pričom dôvody odmietnutia prevzatia poverený 
zamestnanec kupujúceho uvedie v dodacom liste. Kupujúci má právo požadovať 
dodanie náhradného tovaru do piatich pracovných dní odo dňa odmietnutia 
prevzatia tovaru. 

 

 

Článok III. 
Kúpna cena, platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cenová špecifikácia predmetu Zmluvy s uvedením ceny za 1ks bez DPH, výšky DPH, 
ceny vrátane DPH a ceny za predpokladané odobraté množstvo vrátane DPH je 
uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

3. Zmena dohodnutej kúpnej ceny je možná len na základe legislatívnych zmien, ktoré 
majú dopad na tvorbu ceny, napríklad v prípade zmeny DPH a to len vzájomnou 
dohodou Zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

4. Kúpna cena zahŕňa všetky poplatky a náklady súvisiace s dodávkou a vyložením 
tovaru. 

5. Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať 
predávajúcemu na základe predložených faktúr s 14 dňovou lehotou splatnosti odo 



dňa ich doručenia kupujúcemu. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 
dokladu a špecifikáciu fakturovanej ceny dodaného tovaru podľa prílohy č. 1 
Zmluvy. 

6. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a 
včasným splnením jeho záväzku. 

 

Článok IV. 
Zodpovednosť za vady tovaru, záruky, reklamácie 

 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude bez vád a že v dobe prevzatia 
kupujúcim po dobu trvania záručnej doby bude spôsobilý na použitie. 

2. Záručná doba na predmet Zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 
predmetu Zmluvy v mieste plnenia. 

3. Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na kupujúceho jeho 
prevzatím v mieste plnenia, t.j. podpísaním dodacieho listu. 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo uplatniť písomne reklamáciu vád predmetu Zmluvy 
zrejmých pri prevzatí tovaru u predávajúceho aj po jeho prevzatí a to v 15-dňovej 
lehote od prevzatia tovaru, skryté vady bezodkladne po ich zistení, najneskôr do 
konca trvania záručnej doby. 

5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do troch kalendárnych dní 
od jej doručenia. V prípade, že sa v uvedenej lehote k reklamácii nevyjadrí, platí, že 
reklamáciu uznáva v plnom rozsahu. Predávajúci je povinný pri oprávnenej písomnej 
reklamácii zabezpečiť odstránenie vád do troch dní od uznania vady (reklamácie). 

6. Zmluvné strany sa v ostatnom budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú 
nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

 
 

Článok V. 
Sankcie a náhrada škody 

 
Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné 
sankcie: 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z hodnoty nedodanej časti tovaru za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody; 

b) za omeškanie kupujúceho s úhradou riadne doručenej faktúry úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.  

 
 
 
 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 



2. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 
dodatkami k Zmluve schválenými a podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia predmetu Zmluvy 

4. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť: 

a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,  

b) odstúpením od Zmluvy pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z 
tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Za podstatné zmluvné povinnosti sa 
považuje predovšetkým riadne a včasné dodanie tovaru podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok, jeho odovzdanie kupujúcemu v Zmluve dohodnutej 
lehote a uhradenie riadne doručenej faktúry predávajúcemu v lehote jej 
splatnosti. V prípade odstúpenia od Zmluvy je toto voči druhej Zmluvnej 
strane účinné dňom riadneho doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane, 

c) výpoveďou aj bez udania dôvodu s 2-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá 
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej Zmluvnej strane. 

5. Vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami Zmluvných strán.  

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci obdrží jeden rovnopis. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
z nej vyplývajúcim porozumeli, Zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave:                             V Bratislave:  

Kupujúci:                                                                                    Predávajúci: 

 

 

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

  Mgr. Eva Šišková            Ing. Ingrid Vestenická  
    
           riaditeľka                            konateľ 


