
 
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2020 

na dodanie tovaru 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

Zmluvné strany 
 
Kupujúci :   OBEC RICHNAVA, Richnava 261, 053 51  Richnava 
Zastúpená: Ivanom Dunkom, starostom obce 
IČO: 00329525 
DIČ: 2021331510 
Bankové spojenie: Prima banka a. s., Spišská Nová Ves 
Číslo účtu: IBAN  SK24 5600 0000 0034 5207 3001 

a 
 
Predávajúci: SIMA plus Krompachy,  s r.o.,  Maurerova 13, 053 42   Krompachy 
Zastúpená konateľom: Jánom Pribičkom 
IČO:   47426136 
DIČ:   2023910966 
IČ DPH: SK 2023910966 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., Spišská Nová Ves 
Číslo účtu IBAN: SK 68 2000 000 0032 6607 8351 

Zapísaný v Obchodnom registri, Id v zdrojovom registri 4279347, Registračný úrad: Okresný 

súd Košice I., Registračné číslo Sro/33414/V, osvedčovacia doložka EČ záznamu 3541-00218-

2 zo dňa 18.2.2020 

 
      Predávajúci  na strane jednej a kupujúci na strane druhej  súlade s ust. § 409 a nasl. Obchodného 
zákonníka uzatvárajú túto rámcovú kúpnu zmluvu  (v ďalšom texte „zmluva“). 
 

Čl. l 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je úspešný uchádzač  súťaže, zákazky zadávanej v súlade s § 117 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).  

2. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru osobných pracovných odevov, obuvi a ostatných 
pracovných prostriedkov. V rámci zákazky „nákup osobných pracovných odevov, obuvi 
a ostatných pracovných prostriedkov“, za účelom jeho využitia v rámci organizovania 
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, ktorú vykonávajú dlhodobo 
nezamestnaní obyvatelia obce ako aj pre potreby zabezpečenia prevádzkových potrieb 
kupujúceho. 

3. Predmet zmluvy bude počas platnosti zmluvy realizovaný plneniami zmluvných strán v rozsahu 
podľa potrieb kupujúceho pri zachovaní postupu a podmienok vyhlásených vo Výzve na 
predkladania ponuky zo dňa 5.2.2020,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí 
prílohu č. 1 zmluvy. 
 

Čl. II 
Doba platnosti zmluvy 

 
      1.    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2020.  



 
 

Čl. III 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena dodávaného tovaru bude fakturovaná  na základe 

cenovej ponuky, ktorú predložil predávajúci kupujúcemu dňa 8.2.2020 a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 2 zmluvy. Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre bude 
pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  

2. Celková cena za dodávku predmetu zmluvy nesmie prekročiť finančný limit použitého postupu 
verejného obstarávania 9767,43 € bez DPH počas celého trvania zmluvy. Cena celkom s DPH 
činí 11 720,92 € slovom: Jedenásťtisícsedemstodvadsať Eur 92/100. 

3. Ceny  sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 15/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

4. Jednotková kúpna cena uvedená v predloženej cenovej ponuke predávajúceho zo dňa 
8.2.2020 je konečná a záväzná po celu dobu trvania tejto rámcovej kúpnej zmluvy. Jednotková 
kúpna cena obsahuje všetky súvisiace náklady predávajúceho, vrátane dopravy. 

5. Zmena ceny smerom nadol je prípustná kedykoľvek. 
6. Predávajúci na základe objednávky vystaví faktúru a doručí ju kupujúcemu. Každá faktúra musí 

obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

7. Faktúra je splatná v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu bezhotovostným 
prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre. 

8. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku 
z omeškania vo výške 0,01 %  z nezaplatenej sumy za každý mesiac  omeškania.  

9. V prípade omeškania sa predávajúceho s termínom dodania, na kupujúci právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny opakovanej dodávky.  

10. Kupujúci  na predmet plnenia rámcovej zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 

Čl. IV. 
Miesto dodania a dodacie podmienky 

 
1. Miesto dodania tovaru bude bližšie špecifikované  v objednávke po predchádzajúcej dohode 

s predávajúcim. Nevylučuje sa ani osobné prevzatie tovaru v prevádzkových priestoroch 
predávajúceho. 

2. Dodacia lehota je najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a spôsob 
dodania bude bližšie špecifikovaný v objednávkach vystavených kupujúcim. 

3. Tovar bude v jednotlivých objednávkach podľa potrieb kupujúceho špecifikovaný, čo do 
množstva a druhu tovaru. 

4. Objednaný tovar musí byť v súlade so špecifikáciou v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že 
počas platnosti zmluvy sa prestane niektorý tovar  uvedený v prílohe č. 1 zmluvy vyrábať, môže 
ho predávajúci po dohode s kupujúcim nahradiť ekvivalentom, ale len v rovnakej cene alebo 
nižšej cene.  

5. Skutočné množstvo dodávaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných 
objednávok zo strany kupujúceho, t. j. kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje k odberu 
žiadneho minimálneho množstva tovaru.  

 
 
 
 



Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Predávajúci je povinný dodať výrobky v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení 

v zmysle tejto zmluvy. 
2.   Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová kúpna zmluva zaniká: 

a/ Písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny dátum skončenia   
     platnosti zmluvy. 

               b/  Písomnou výpoveďou, a to bez určenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty.            
 Výpovedná  lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po        
doručení  výpovede druhej zmluvnej strane. 

              c/ Jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá   
zmluvná  strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť. 

       3.    Za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje zmluvné strany k odstúpeniu od zmluvy sa  
               rozumie prekročenie lehoty splatnosti faktúr kupujúcim o viac ako 10 dní, alebo ak  
               predávajúci dodá nekvalitný tovar a reklamácia nebude vybavená do 30 dní, alebo ak nedodá  
               tovar v lehote podľa Čl. IV. Ods. 2 tejto zmluvy. 
      4.     Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Jeden rovnopis obdrží  
               predávajúci a dva rovnopisy kupujúci. 
      5.     Zmeny, doplnky a ukončenie zmluvy je možné vykonať iba formou písomného dodatku,      
               podpísaného oboma zmluvnými stranami ak to nie je v rozpore so zákonom č. 343/2015  
               Z. z.  o   verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
      6.     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť    
               nasledujúcim  dňom po jej zverejnení na webovej stránke obce Richnava. 
      7.  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Výzva na predkladanie ponúk  na Nákup osobných                  

pracovných odevov, obuvi a ostatných pracovných prostriedkov 
              ochranných prostriedkov  zo dňa  5.2.2020 a  cenová ponuka predávajúceho zo dňa  
               8.2.2020.  
       8.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu      
              s  jej obsahom  ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
V Krompachoch 20.2.2020       V Richnave  21.2.2020 
 

 

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

        Predávajúci                 Kupujúci 

 

 

 

 

 

 


