Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 3/2022
Uzatvorená v zmysle § 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa zák. č.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
1.

2.

Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán :
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakt e-mail:
Tel. č.:
(ďalej len „dodávateľ“)

SAMTEK s.r.o.
Dolná 1256/7, 907 01 Myjava
Milan Smolíček
36324213
SK2020189721
VUB a.s.
SK93 0200 0000 0016 1043 1558
samtek@samtek.sk
034/46540961

Objednávateľ
Názov:
Púchov servis s.r.o
Sídlo:
Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov
Štatutárny orgán:
Michal Kočner
IČO:
44040610
IČ DPH:
SK2022622998
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. Púchov
IBAN:
SK96 7500 0000 0040 2473 8905
Kontakt e-mail:
michal.kocner@puchov-servis.sk
Tel. č.:
042/4651745
(ďalej len objednávateľ“)
(spoločne aj „účastníci dohody“ alebo „strany dohody“)
Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1.

Vzájomné vzťahy oboch účastníkov dohody sa riadia ust. Zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“), a zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Táto dohoda sa uzatvára v súlade s §83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zákazky
z nízkou hodnotou s názvom predmetu: „vodoinštalačný materiál a tovar pre potreby
verejného obstarávateľa“
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Článok III.
Účel a predmet rámcovej dohody
1.

Predmetom plnenia tejto dohody je dodanie: “ vodoinštalačného materiálu a tovaru pre potreby
verejného obstarávateľa“ na základe vyhodnotenia ponúk podľa §117 zákona o verejnom
obstarávaní, a to podľa potrieb objednávateľa, ktoré budú určené čo do druhu a množstva
v jednotlivých objednávkach objednávateľa. Na základe tejto dohody je dodávateľ povinný
predmet kúpy objednávateľovi odovzdať spolu so všetkými dokladmi vzťahujúcimi sa na
predmet kúpy a objednávateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok
uvedených v tejto dohode.
Objednávateľ si môže objednať aj tovar, ktorý nebol bližšie špecifikovaný v prílohe č.1, podľa
potreby realizácie vybraných údržbárskych prác a predaja tovaru na predajni.

2.

Predpokladané množstvo tovaru, ktorý má byť v zmysle dohody dodávateľom objednávateľovi
dodané je za kalendárny rok 2022. Počet kusov nie je známy a závisí od aktuálnych potrieb.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom objednávateľa, nie jeho
povinnosťou. Dodávateľ sa touto rámcovou dohodou nezaväzuje k odberu celého rozsahu
predmetu rámcovej dohody a ani k žiadnym pravidelným odberom tovaru. Objednávky tovaru
sa zakladajú výlučne na jeho aktuálnych prevádzkových potrebách.

3.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody, na
základe čiastkových objednávok kupujúceho v plnom rozsahu, v ktorých bude uvedený
konkrétny rozsah predmetu dohody, teda presná špecifikácia druhu tovaru, jeho množstvo ako
aj konkrétna kúpna cena v zmysle tejto rámcovej dohody.

Článok IV.
Cena plnenia
1.

Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa § 2 a 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. č.
87/1996 Z. z.

2.

Predpokladaná hodnota zákazky bola zistená z celkových skutočných nákladov
predchádzajúceho kalendárneho roka a odhadom potreby na rok 2022 vo výške 68 000,-- €
bez DPH.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru je stanovená platnou cenovou ponukou dodávateľa
na základe výsledku verejného obstarávania, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody
(Príloha č.1). Ceny sú uvedené v eurách vrátane všetkých režijných nákladov predávajúceho,
súvisiacich s dodaním tovaru, ktoré je dodávateľ povinný uhradiť.

4.

Dodávateľ prehlasuje, že predmet rámcovej dohody, alebo jeho časť poskytuje odberateľovi za
najvýchodnejších zmluvných podmienok ako poskytuje na relevantnom trhu.

5.

V prílohe je uvedený zoznam vysúťažených položiek tvoriacich predmet obstarávania
s uvedením jednotkovej ceny v EUR s DPH.
Strana 2 z 6

Článok V.
Trvanie dohody
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára: na dobu určitú od 11.01.2022 do 31.12.2022
Článok VI.
Porušenie zmluvných povinností
1. Úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods.2
a § 369 a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z.
2. Dodávateľ je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto dohodou. Za tým
účelom je objednávateľ povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu
a skladbu a bez zbytočného odkladu, písomne reklamovať prípadné rozdiely v dodanom
množstve a sortimente tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zanikne. Za chyby
zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľným.
Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným je objednávateľ oprávnený dodávku
odmietnuť a reklamovať a dodávateľ je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom
termíne dodať bezchybný tovar.
3. Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na
dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté resp. inak obvyklé vlastnosti.
4. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu
záručnej doby , ktorej dĺžka zodpovedá dobe exspirácie, poskytnutej výrobcom tovaru.
5. Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy/z dôvodov nepriaznivých
okolností na strane dodávateľa/ dodať tovar podľa čiastkovej objednávky, objednávateľ si
vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvalite od iného dodávateľa v množstve
nevyhnutnom na pokrytie časovej tiesne, zásadne vždy v písomnej forme a to po vzájomnom
dohovore.
6. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v súlade s touto dohodou a zaplatiť kúpnu cenu určenú
touto dohodou.
7. Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v súlade s touto dohodou a fakturovať cenu určenú touto
dohodou.
Článok VII.
Platobné a fakturačné podmienky
1.

Prevzatie dodávky, alebo osobný odber potvrdí objednávateľ vždy predávajúcemu na dodacom
liste.

2. Zmena ceny z dôvodu zmeny DPH dohodnutej ceny je možné opraviť len písomnou formou
zmluvnými stranami odsúhlaseného dodatku k tejto dohode na dodanie tovaru.
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3. Ostatný zmeny cien sú prípustné len po konzultácii s objednávateľom a ich odsúhlasení.
4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č.:1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody.
5. Kúpnu cenu zaplatí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry
s vyúčtovaním kúpnej ceny objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej
čiastky z účtu kupujúceho.
6. Dodávateľovi vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom
splnenia dodávky. Podkladom pre vystavenie faktúry je oprávnenými osobami zmluvných strán
podpísaný dodací list.
Článok VIII.
Miesto a spôsob dodania
1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že tovar si budú odoberať na predajni predávajúceho, podľa
potrieb kupujúceho. Predávajúci po dohode môže dodať tovar na predajňu sídla firmy Púchov
servis s.r.o, na základe objednávky.
Článok IX.
Skončenie rámcovej dohody
1. Túto dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou dohody na základe písomnej výpovede
bez udania dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
2. Ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody pri
podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody. Za podstatné porušenie povinnosti
podľa tejto rámcovej dohody sa považuje:
a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
alebo
b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od dohody
uvedený v ods. 3 alebo 4 tohto článku dohody.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj z niektorého
z nasledujúcich dôvodov:
a) dodávateľ bezdôvodne viac ako dvakrát odmietne dodať predmet zákazky alebo jeho časť,
b) dodávateľ viac ako trikrát poruší niektorú z povinností, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto
rámcovej dohody alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov,
c) dodávateľ je v omeškaní s dodaním predmetu dohody o viac ako 30 dní, okrem prípadu, ak
dôvodom omeškania sú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc,
d) sa voči dodávateľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie
konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu
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nedostatku majetku alebo ak bolo voči dodávateľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo je
v reštrukturalizácii,
e) dodávateľ vstúpil do likvidácie.
4. Dodávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak objednávateľ
je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet dohody alebo jeho časti o viac ako 30
kalendárnych dní.
5. Odstúpenie od dohody musí byť oznámené druhej strane dohody písomne s uvedením dôvodu,
pre ktorý strana odstupuje od dohody a bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom
porušení tejto dohody dozvedela.
6. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom riadneho doručenia odstúpenia druhej strane dohody tejto
dohody.
7. V prípade odstúpenia od dohody ktoroukoľvek jej stranou, budú plnenia začaté v čase
odstúpenia riadne ukončené a preukázateľné náklady s tým spojené budú v plnej výške
uhradené.
Článok X.
Zmeny v rámcovej dohode
1. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba v prípade, ak tieto zmeny nebudú v rozpore
s ust. § 18 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto dohody.
2. Túto dohodu je možné zmeniť počas jej trvania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré
objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení
charakter rámcovej dohody.
3. Rámcovú dohodu je možné zmeniť počas jej trvania, ak je hodnota všetkých zmien k tejto
dohode maximálne do 10 % predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v Článku IV. odst. .2
tejto dohody, max. do výšky zákazky s nízkou hodnotou.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody budú
prednostne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že akýkoľvek pokus o zmier bude neúspešný,
obráti sa zmluvná strana, ktorá sa bude cítiť poškodená vo svojich právach na príslušný súd SR.
5. Túto dohodu je Ďalej možné zmeniť počas jej trvania, ak:
a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu plnenia
z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
-vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného dodávateľa novým dodávateľom, za
podmienky, že tento dodávateľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom
pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo
úpadku,
Strana 5 z 6

c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody ( napr. zmena
v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.)
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Článku 4 odst. 4.2 tejto
dohody, podľa toho čo nastane skôr.
2. Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a ktoré sa po
nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
3. V prípade, ak by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným,
nespôsobuje to neplatnosť rámcovej dohody ako celku.
4. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v 3(troch) vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých
každá má platnosť originálu. Po podpísaní objednávateľ dostane 2(dve) vyhotovenia a dodávateľ
dostane 1(jedno) vyhotovenie.
5. Strany tejto rámcovej dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto rámcovej dohody porozumeli čo
do obsahu i rozsahu, rámcová dohoda vyjadruje ich vôľu, nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, je dostatočne určitá
a zrozumiteľná a na znak toho k nej pripájajú svoje podpisy.
6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluva bola zverejnená dňa ..................................
Príloha č. 1 Cenová ponuka

Za dodávateľa:
V Myjave dňa ...........................

.................................................................
SAMTEK s.r.o.
Milan Smolíček - konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:
V Púchove dňa ...........................

....... .....................................................
Púchov servis s.r.o
Michal Kočner – konateľ spoločnosti
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