
                                         RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU    
                                                                  (ďalej len dohoda) 

 

uzatvorená       podľa      § 409     Obchodného     zákonníka , § 1, bod 1.   a   § 117    zákona    

č. 343/2015 Z.z.  o  verejnom   obstarávaní   a   o zmene   a  doplnení   niektorých    zákonov 

v   znení   neskorších        predpisov  medzi týmito  zmluvnými stranami 
 

 

Článok  I.  

  Zmluvné strany 

 

 

Kupujúci  :     “MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                          Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

        Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

        IČO: 42118727  

        DIČ: 2022567723  ( kupujúci nie je plátca DPH )    

        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

        IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

        BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                          (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 Predávajúci:   KR – BYTMAT, s.r.o. 

                          Sídlo: Krušovská 40, 955 01 Topoľčany  

                          Zastúpený : Máriou Rigovou, štatutárny orgán  

                          Ţiv. Register zo 00745/96                                     

                          IČO: 34141774               

                          IČ DPH: SK 2020420842   ( predávajúci je plátca DPH )                            

                          Bankové spojenie: VÚB  Topoľčany 

                          Číslo účtu: 1144173351/020 

                          IBAN: SK21 0200 0000 0011 4417 3351                           

                          (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Článok  II.  

Preambula 

 

Kupujúci    na    obstaranie   predmetu  tejto dohody pouţil  postup   verejného  obstarávania    

v   zmysle  § 117  zákona   č. 343/2015 Z.z.   o verejnom   obstarávaní  v   znení   neskorších 

predpisov„ Zadávanie  zákaziek s    nízkymi    hodnotami „  zákazka   ako   beţne   dostupná 

kde   finančný  limit   platný   od  01.06.2017  predpokladanej  hodnoty zákazky je niţší  ako 

15 000,00 € bez DPH. 

 

                                                                  Článok  III. 

Predmet dohody 

 

 1. Predmetom    tejto    dohody    je  nákup    a dodávka    vodárenského   a  inštalačného  

     materiálu      podľa      dennej       potreby     kupujúceho       za   podmienok   uvedených   

     v Prílohe  č.1 k dohode.      



 

 

2.  Kupujúci     si      vyhradzuje    právo      zakúpiť     aj iný druh tovaru na ktorom sa zmluné 

     strany   v dohode   nezaviazali   ale   ktorého   potreba   sa vyskytne počas trvania platnosti 

     tejto dohody. 

    

 3. Kupujúci     nie      je   povinný    zakúpiť      si   a   prevziať     predpokladané     mnoţstvo   

     jednotlivých    druhov    tovarov    tvoriacich    predmet  dohody,  ani   vyčerpať    finančný   

     objem  uvedený v  Prílohe  č.1 k dohode. Predávajúci sa nemôţe  domáhať     uskutočnenia 

     dodávok   tovaru  v predpokladanom   mnoţstve  uvedenom  v   Prílohe č. 1  k dohode. 

 

 
 

                                               Článok   IV . 

Dodacie podmienky 

 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné mnoţstvo predmetu dohody podľa čl. III. tejto 

dohody   v predpísanom    mnoţstve    na   základe písomnej alebo telefonickej objednávky 

     kupujúceho najneskôr do troch pracovných dní. Kupujúci sa zaväzuje  tento  tovar 

prevziať. Objednávka  kupujúceho   predavajúcemu  sa    uskutoční spôsobom: 

 

 

     telefonicky – na kontaktné číslo: 0905791250, 038/5326695 

 

     e-mailom na e-mailovú adresu: info@kr-bytmat.sk 

 

2. Miestom    dodania  tovaru   je „MÔJ DOMOV“,     Zariadenie     sociálnych  sluţieb 

Topoľčany,  P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany - sklad vodárenského materiálu. 

 

     3.  Mnoţstvo    tovaru     z   celkového   mnoţstva   bude upresňované objednávkami zo strany  

          kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu 

výrobku . 

 

                4. S dodaným tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :  

 

     Faktúra a dodacie listy. 

 

 

Článok  V. 

Cena, platobné podmienky 

 
 

1. Cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto:  
 

Príloha: č.1 
 

Predmet zákazky: „ Nákup a dodávka vodárenského a inštalačného materiálu “    

     

Predpokladané mnoţstvo a ceny  tovaru  / vyplní uchádzač/  

mailto:info@kr-bytmat.sk


P.č 

 
Názov tovaru 

Poč

et 

v ks 

Cena/ks 

bez DPH 

v € 

Cena/ks 

s DPH 

v € 

Celková 

cena bez 

DPH 

v € 

DPH 

20% 

Celková 

cena spolu 

s DPH 

v € 

1. Plavák bočný 50 5,75 6,90 287,50 57,50 345,00 

2. 
Tesnenie plavák  

T 2442 
50 

 

1,10 

 

1,32 

 

55,00 

 

11,00 

 

66,00 

3. Perlator 40 1,32 1,58 52,80 10,10 63,20 

4. Sedátko T 3549 50 9,33 11,20 466,50 93,50 560,00 

5. Sedátko T 3545 50 9,93 

 

11,92 

 

496,50 99,50 596,00 

6. 
Tesnenie 81010 

vodomer1/2 15x24x2 
30 0,07 

0,08 
1,98 0,42 2,40 

7. 
WC misa 

kombi 
30 71,66 86,00 

 

2 149,98 
430,02 2 580,00 

8. 
Tesnenie T 2442-04 

memb. 40 1,10 
 

1,32 
44,00 8,80 52,80 

9. 
Tesnenie 2442-05 

kuţelka  20 0,191 
 

0,23 
3,82 0,78 4,60 

10. 
PVC – etáţka k spl. 

Nádrţke 20 1,00 
 

1,20 
20,00 4,00 24,00 

11. 
Sifon umývadlový  

T 1015 c 
30 3,00 

 

3,60 
90,00 18,00 108,00 

12. Ventil WC s filtrom 40 13,55 16,26 542,00 108,40 650,40 

13. 
Ventil rad.pr.1/2  

V-4522 
20 19,54 

 

23,45 
390,82 78,18 469,00 

14. Páčka T 2433/IV 50 1,45 1,74 72,50 14,50 87,00 

15. 

Výpust. Zariadenie 

T2450 sk/I um. nádrţ. 40 7,61 

 

9,13 

 

304,32 60,88 365,20 

16. Vršok T 14 XI/2 100 1,54 1,85 154,10 30,90 185,00 

17. Vršok T 12 A 3/8 100 1,56 1,87 155,80 31,20 187,00 

18. WC had.1/2X1/2-500 50 1,59 1,91 79,55 15,95 95,50 



19. 
Tes. č.18/A 

memb.ALCAPLAST 50 2,87 
 

3,44 
143,30 28,70 172,00 

20. Batéria umývadlová 20 46,71 56,05 934,16 186,84 1 121,00 

21. WC misa kombi 30 71,66 86,00 2 149,98 430,02 2 580,00 

 
Cenová ponuka spolu 

za 12 mesiacov plnenia 

dohody 

   

 

6 445,08 
1 289,02 7 734,10 

 
Cenová ponuka spolu 

za 24 mesiacov plnenia 

dohody 

   

 

12 890,16 
2 578,04 15 468,20 

 
 

2.   V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloţenie tovaru  v mieste dodania tovaru na adrese 

      kupujúceho v zmysle  čl. IV. bod 2 dohody v sklade vodárenského  materiálu. 

         

3. Cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané 

súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náleţitosti daňového dokladu 

a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr sú dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 

odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady povaţuje deň odoslania 

príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. 

 

4.  Ceny   sú   uvedené  v štruktúre  jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa  

     zákona    NR   SR  č. 222/2004  Z.z.    o   dani   z pridanej   hodnoty   v znení     neskorších   

     predpisov,   t.j. vrátane DPH a výška DPH. 

 

5.  Zmena   sadzby  DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude povaţovať za 

     zvýšenie resp. zníţenie  ceny  tovaru. Zmena  ceny  smerom  dole je prípustná kedykoľvek. 

 

 

Článok VI. 

Právo odmietnúť prebratie tovaru 

 

1.Kupujúci   si    vyhradzuje    právo    odmietnuť   prevziať   tovar   z   dôvodu   nedodrţania  

   akosti, štruktúry  alebo   mnoţstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 

   strany nedohodnú inak. 

 

 

 

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 

tovaru sa povaţuje aj dodanie iného objednaného tovaru, neţ určuje táto dohoda. 

 

   Článok VII. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Predávajúci je povinný : 

1. Dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas v poţadovanom rozsahu a mnoţstve, 

v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite do skladu kancelárských potrieb kupujúceho 

na základe dohody, čo potvrdí  podpísaním dodacieho listu. 



 

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 

tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu 

 

Kupujúci je povinný:  

 

1. Poţadované    dodávky    tovaru    objednávať    formou    písomnej    alebo    elektronickej  

    objednávky, ktorú doručí  predávajúcemu najneskôr do troch pracovných dní.  

    V prípade  oneskorenia predloţených objednávok predávajúci  nemôţe byť  sankcionovaný 

    za neúplné   vybavenie. 

 

2.  V objednávke  je   kupujúci povinný   uviesť   mnoţstvo, sortiment tovaru podľa  Prílohy 

č. 1 dohody, poţadovaný deň expedície, presnú   adresu kupujúceho   a adresu   miesta, 

kde má   byť tovar dodaný. 

 

3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto dohodou. 

 

 

                                                                 Článok  VIII. 

                                                                     Sankcie 

 

1. Pre   prípad    nedodrţania    podmienok    dohody  si  zmluvné  strany dohodli nasledovné 

    sankcie: 

a) za    omeškanie    predávajúceho    s dodaním  objednaného   tovaru  je kupujúci oprávnený  

    uplatniť   si   voči   nemu   zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  z hodnoty  predmetu kúpy za  

    kaţdý  deň  z  omeškania. Zaplatením   zmluvnej  pokuty  nezaniká  nárok  kupujúceho   na  

    prípadnú náhradu škody. 

b) za   omeškanie   kupujúceho   so   zaplatením   kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok  

    z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za kaţdý deň omeškania. 

 

 

                                                                 Článok IX. 

                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

     Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 

 

 

Článok  X. 

 Záručná doba 

 

1. Na   predmet dohody   sa vzťahuje   záruka ktorá je stanovená  v  príslušnom popise kvality  

    tovaru a táto je 24 mesiacov. 

 

2. Záruka   sa   nevzťahuje   na: škody   spôsobené   nesprávnym   skladovaním tovaru po jeho  

    prevzatí   kupujúcim.                                                                     

     

       Článok XI. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia                                        

                                                                                                                                                                            



1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto  dohoda sa uzatvára na dobu 
určitú    od 14.08.2017 do 13.08.2019    alebo   do     vyčerpania    finančného   limitu   
12 890,16  €  bez  DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr  od podpisania dohody. 

 
 

2. Táto dohoda môţe zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému  
     termínu, 
b)  odstúpením od dohody zo strany kupujúceho kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od dohody  sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrţí tri rovnopisy a 
predávajúci dva rovnopisy. 

4. Zmluvné   strany    sa   dohodli, ţe    vzťahy     neupravené     touto    dohodou   sa    riadia    
     príslušnými   ustanoveniami  platného Obchodného zákonníka.  
         
5. Zmluvné strany prehlasujú, ţe túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, táto bola 

uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, váţne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V   Topoľčanoch, dňa   10.08.2017                                 V  Topoľčanoch, dňa  10.08.2017 

 

 

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

                   predávajúci                                                                         kupujúci 

                 Mária Rigová                                                                   Ing. Viera Bútorová 

                   konateľka                                                                                riaditeľka 

 

 

 

 

 


