
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka 

/ ďalej len dohoda / 

 

Kupujúci/ odberateľ:  Základná škola s materskou školou Krivany 

Sídlo organizácie:  Krivany 1, 082 71 Krivany 

Zastúpený:   Mgr. Mária Kromková 

IČO:    37876996 

DIČ:    2021673588 

Bankové spojenie:   VÚB a. s. 

Číslo účtu:   SK93 0200 0000 0016 3679 3151 

/ ďalej len odberateľ/ 

 

Predávajúci/ dodávateľ: CMK PLUS s.r.o 

Prevádzka:   Strojnícka 18, 080 01 Prešov 

Sídlo organizácie:             Strojnícka 18, 080 01 Prešov 

IČO:    46521747 

DIČ:    SK 2023408970 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

/ ďalej len dodávateľ/ 

 

Preambula 

 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotu podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal predávajúci. 

Táto zmluva je uzavretá podľa § 409 a nasl. ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

 

 



Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je dodávka čistiacich potrieb zo sortimentu uvedeného v prílohe 1. 

1.2 Dodávateľ poskytne tovar na základe písomnej, telefonickej alebo e-mailovej objednávky 

objednávateľa. Presný počet a typ sa bude bližšie špecifikovať a objednávať podľa 

aktuálnej potreby. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje jednotlivé čiastkové požiadavky od dodávateľa prevziať 

a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu. 

1.4 Odberateľ môže rozšíriť predmet rámcovej dohody o ďalší tovar, ktorý nie je uvedený 

v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, a ktorého potrebu nebolo možné predvídať pred 

uzatvorením zmluvy.  

 

Článok II 

Čas a miesto plnenia 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo dodať tovar v zmysle 

článku 1.1 tejto zmluvy na stanovené miesto v objednávke dodávateľa. 

2.2 Dodávateľ dodá predmet zmluvy do 48 hodín od potvrdenia objednávky. V prípade, že 

dodávateľ nie je schopný tovar od 48 hodín dodať, je povinný informovať odberateľa kedy 

chýbajúci tovar dodá. 

2.3 Deň potvrdenie prevzatia v dodacom liste sa považuje za deň odovzdania predmetu zmluvy. 

 

Článok III 

Podmienky a spôsob platby 

 

3.1 Dodávateľ bude fakturovať dodaný tovar v cenách uvedených v ponuke, ktorú poskytol 

odoberateľovi. 

3.2 V prípade zmeny cien je dodávateľ povinný dodať odoberateľovi aktualizovanú ponuku 

s novými cenami. 

3.3 Dodávateľ smie fakturovať dodaný tovar vo zvýšených cenách len po dohode 

s odberateľom. 

3.4 Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať tovar a odovzdať doklady, ktoré sa na tovar 

vzťahujú / dodací list, faktúra/. 

3.5 Odberateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe dokladu vystaveného dodávateľom 

do 30 dní od dňa prevzatia dodaného tovaru odberateľom, pokiaľ sa odberateľ a dodávateľ 

nedohodnú inak. 



3.6 Cena predmetu dohody, respektíve súhrn cien všetkých objednávok, nesmie byť počas doby 

platnosti tejto dohody rovný alebo vyšší ako 6 000 eur bez DPH (slovom tritisíc eur). 

 

Článok  IV 

Záručná doba 

 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa článku 1.1 tejto zmluvy bez závad. 

4.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu. 

4.3 Odberateľ je povinný o prípadných vadách bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne 

podať správu dodávateľovi. V tejto správe o vadách musí odberateľ okrem iného vady 

špecifikovať/ opísať a uviesť, ako sa prejavujú/. 

4.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu do 30 dní od potvrdenia prevzatia 

reklamovaného tovaru. 

4.5 Podmienky reklamačného konania: 

a/ Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je odberateľ povinný uplatniť písomnou formou 

reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zaniká.  

b/ Skryté vady je povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 

skončenia záručnej doby. 

4.6 Dodávateľ je v rámci záručnej doby povinný odstrániť vady tovaru na vlastné náklady. 

4.7 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo 

iným konaním odberateľa. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na 

akosť, nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené /po prechode nebezpečenstva škody na tovare/ 

vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ. 

4.8 V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú inak, budú postupovať primerane podľa 

príslušných ustanovení obchodného zákonníka.  

 

Článok V 

Doba platnosti zmluvy 

 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 29.11.2024. 

5.2 Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

5.3 Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou. 

 



Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

6.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi prepismi. 

6.2 Zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 

6.3 Táto zmluva bola vytvorená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

6.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

 V Krivanoch 29.11.2022        V Krivanoch 29.11.2022 

 

 

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

 Predávajúci / dodávateľ     Kupujúci / odberateľ 

 

 


