
 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 
(ďalej len dohoda) 

uzatvorená          podľa       § 409     Obchodného   zákonníka   a  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:   Stredná odborná škola drevárská 

                          Sídlo: Pílská 7, 955 01  Topoľčany 

                          Zastúpený : Mgr. Miloš Bobula - riaditeľ                                      

                          IČO:  00891 860              

                          DIČ:  201543348  ( predávajúci nie je plátca DPH )                                                    

                          Bankové spojenie: Štátna pokladnica                              

                          IBAN : SK 16 8180 0000 0070 0030 7530  

                          SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Článok  II.  

Preambula 

 

Kupujúci    na    obstaranie   predmetu  tejto zákazky použil  postup  verejného obstarávania  podľa § 1 ods.  

12  písm. d) zákona   č. 343/2015 Z.z.  o  verejnom  obstarávaní   v  znení  neskorších predpisov. 

 

Článok  III. 

Predmet dohody 

 

Predmetom    tejto  dohody   je  nákup  a   dodávka  nábytku   na vybavenie obytných buniek  podľa        

potreby    kupujúceho      uvedených    v     Prílohe    č. 1   tejto Rámcovej dohody. Súčasťou   nákupu   je aj 

doprava do miesta dodania, vyloženie tovaru, montáž tovaru priamo v jednotlivých obytných bunkách.     

                                               

Článok   IV. 

Dodacie podmienky 

 

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

v predpísanom    množstve,    na   základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho najneskôr 

do 15. 12. 2017. Kupujúci sa zaväzuje  tento  tovar prevziať. Objednávka  kupujúceho   predavajúcemu  

sa    uskutoční spôsobom: 

 

     telefonicky – na kontaktné číslo:   038/53536228 

 

     e-mailom na e-mailovú adresu:      sekretariat@sosdrevarska.sk 

 



 

 
 

 2. Miestom dodania tovaru je „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych  služieb Topoľčany,  P. O.  

Hviezdoslava 66, obytné bunky budovy B.  

 3. Nábytok pre vybavenie obytných buniek budovy B objednané spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 1 budú 

dodané najneskôr do 31.12.2017 

                3. 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, podľa  Prílohy č. 1 „Špecifikácia  vybavenia 
obytných bunky budovy B nábytkom“.  
 

2. V cene tovaru   je   zahrnutá  aj   doprava  do miesta dodania a vyloženie tovaru, montáž tovaru   
priamo   v jednotlivých   bunkách   na adrese kupujúceho v zmysle  čl. IV. bod 2 tejto dohody.  

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

s predmetom   plnenia. Faktúry   musia  obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu 
ceny. Súčasťou   faktúr   sú dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dodania tovaru.  Pre 
účely  tejto dohody sa   za  deň úhrady  považuje deň  odoslania   príslušnej   finančnej   sumy   z   
účtu  kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho.  

 
4. Ceny   sú   uvedené  v štruktúre  jednotkovej ceny bez DPH, ceny s DPH a výška DPH, podľa     

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

5. Zmena ceny smerom hore nie je prípustná. Zmena   sadzby  DPH a s tým súvisiaca zmena ceny 
vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie  ceny  tovaru. Zmena  ceny  smerom  
dole je prípustná kedykoľvek. 

 

 

Článok VI. 

Právo odmietnuť prebratie tovaru 

 

1. Kupujúci   si    vyhradzuje    právo    odmietnuť prevzatie   tovar z  dôvodu   nedodržania akosti, štruktúry  

alebo   množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné  strany nedohodnú inak. 

  

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

aj dodanie iného objednaného tovaru, než určuje táto dohoda. 

 

 

   Článok VII. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný: 

a) dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite na základe dohody, čo potvrdí  podpísaním 

dodacieho listu 

b) predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar 

v obchodnom styku v záujme uchovania jeho koeexistencie a ochrany pred znehodnotením. 

 

2. Kupujúci je povinný:  

a) prevziať objednané množstvo tovaru, v sortimente podľa  Prílohy č. 1 dohody,  

b) prevziať tovar a zaplatiť za prevzaný tovar kúpnu cenu v súlade s touto dohodou. 

 

 



 

 
 

 

Článok  VIII. 

Sankcie 

 

Pre   prípad    nedodržania    podmienok    dohody  si  zmluvné  strany dohodli nasledovné sankcie: 

 

1. za    omeškanie    predávajúceho    s dodaním  objednaného   tovaru  je kupujúci oprávnený uplatniť   

si   voči   predávajúcemu   zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  z hodnoty  predmetu kúpy za každý  

deň omeškania. Zaplatením   zmluvnej  pokuty  nezaniká  nárok  kupujúceho   na  prípadnú náhradu 

škody 

2. za   omeškanie   kupujúceho   so   zaplatením   kúpnej ceny má predávajúci nárok uplatniť si zmluvú 

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

 

                                                                  Článok IX. 

                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

 

Kupujúci  nadobudne  vlastnícke  právo k predmetu  kúpy dňom prevzatia tovaru v mieste určenia. 

 

  Článok  X. 

   Záručná doba 

 

1. Na   predmet dohody   sa vzťahuje   záruka  24 mesiacov. 

2. Záruka   sa   nevzťahuje   na škody   spôsobené   nesprávnym   manipulovaním  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  02. 10. 

2017  do  31. 12. 2017  v hodnote podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č.2. 

2. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 

a) kedykoľvek písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

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 obdrží tri rovnopisy a 

predávajúci dva rovnopisy. 

4. Zmluvné   strany    sa   dohodli, že    vzťahy     neupravené     touto    dohodou   sa    riadia   

príslušnými   ustanoveniami  platného Obchodného zákonníka.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, táto bola uzatvorená po 

vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 

V    Topoľčanoch, dňa  02. 10. 2017                                       V  Topoľčanoch, dňa 02. 10. 2017  

 

...............................................                                    ....................................................                                                                                                                                                       
predávajúci                                                                             kupujúci 

     Mgr.Miloš Bobula  -   riaditeľ školy                                    Ing. Viera Bútorová - riaditeľka 

                                                                                           



 

 
 

Príloha č. 1           „Vybavenie obytných buniek nábytkom budova   B „ 

 

V Topoľčanoch , dňa  02.10.2017                                V  Topoľčanoch, dňa 02.10.2017  

 

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

               predávajúci                                                                       kupujúci 

       Mgr. Miloš Bobula - riaditeľ školy                                Ing. Viera Bútorová - riaditeĺka 

                      

MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb, P.O. Hviezdoslava 66, Topoľčany     

Špecifikácia predmetu zákazky – objednávky                        v/š/h m. j. 

 

Cena/ks 

s DPH v € 

Cena spolu 

s DPH v € 

1. Šatníková    skriňa ,    rozmer:  2000 /800 /600    vrátane    sokla,   dvojdverová 

    s uzamykateľným   zámkom,   jedna   polovica   na   vešanie,  v   spodnej   časti  

    odnímateľná   polica     s   výškou 52 cm, druhá     časť    skrine   so  4 policami,  

    vnútorná strana dverí zrkadlo, chrbát šatníkovej skrine z jedného kusu – 10 mm 

    DTD. Hrana ABS 2 mm, odolná voči oderu a vode. Dezén Javor 

110 180,00 19 800,00 

2. Nádstavec  na šatníkovú skriňu, rozmer: 400/800/600, dvojdverová s uzamy- 

    kateľným  zámkom a s jednou odnímateľnou policou. Hrana ABS 2 mm, odol- 

    ná voči oderu a vode 

110 65,00 7 150,00 

3. Komoda, rozmer:1200/800/400  vrátane sokla, štvordverová    na dva uzamyka-      

    teľné zámky – komoda   je   určená pre  dvoch   obyvateľov v každej časti jedna 

    polica. Vrchná doska – horné dno  hrúbka  30 mm, chrbát z jedného kusu. Hrana 

    ABS 2 mm, odolná voči oderu a vode. 

42 130,00 5 460,00 

4. Komoda, rozmer: 900/800/400  vrátane sokla, dvojverová, uzamykateľná urče- 

    na pre jedného, dve police . Vrchná doska – horné dno 30 mm, chrbát z jedného 

    kusu. Hrana ABS 2 mm, odolná voči oderu a vode. 

27 100,00 2 700,00 

5. Jedálenský stôl,  rozmer: 760/800/600, hrúbka 30 mm,   kovové nohy, spevňo- 

    vacie luby 

71 110,00 7 810,00 

6. Vešiak na stenu – chodbu,  rozmer: 70/500, 3 úchytky, hrana ABS 22 mm 93   20,00 1 860,00 

7. Nočný stolík, rozmer :600/400/300 vrátane sokla,  jedná zásuvka 150 mm, v  

    spodnej časti  dvere, horná doska  22mm, hrana ABS 22 mm 

55 P 

55 Ľ 

 

40,00 

 

4 400,00 

8.  Polička na stenu, rozmer: 800/230,  polička  je obrátené   T, hrúbka  30 mm, 

     hrana  ABS 22 mm 

110 25,00 2 750,00 

9.  Kuchynská linka  A: 

     Skrinka   spodná, rozmer:   860/1000/600, výška je  aj s  pracovnou doskou a  

     soklom, hrúbka   pracovnej dosky  30 mm, jednodrez s  odkapavacou plochou,  

     dvojdverová , hrana   ABS  22 mm 

 

43 

 

290,00 

 

12 470,00 

9.  Skrinka horná, rozmer: 680/1000/320, dvojdverová s medzistenou , dve police 

     hrana ABS  22 mm 

 

43 

 

60,00 

 

2 580,00 

10. Skriňa potravinová,  rozmer 2000/600/600   vrátane sokla, skriňa bude prero- 

      zdelená na 3 časti, dvere horná časť na výšku 530 mm plus jedná polica, dvere 

      spodná   časť 1000   mm   bez chrbáta   bude   tam   umiestnená   nie vstavaná  

      chladnička, stredná časť  nika  400 mm bez chrbáta, hrana  ABS 22 mm  

 

 

43 

 

 

120,00 

 

 

5 160,00 

11. Kuchynská linka B: 

      Skrinka   spodná, rozmer:   860/1404/600, výška je  aj s  pracovnou doskou a  

      soklom, hrúbka   pracovnej dosky  30 mm, jednodrez s  odkapavacou plochou,  

      trojdverová , hrana   ABS  22 mm 

 

1 

 

415,00 

   

415,00 

11. Skrinka horná, rozmer: 680/1404/320, trojdverová s medzistenou , dve police 

      hrana ABS  22 mm 

1 90,00 90,00 

11. Skriňa potravinová,  rozmer 2000/600/600   vrátane sokla, skriňa bude prero- 

      zdelená na 3 časti, dvere horná časť na výšku 530 mm plus jedná polica, dvere 

      spodná   časť 1000   mm   bez chrbáta   bude   tam   umiestnená   nie vstavaná  

      chladnička, stredná časť  nika  400 mm bez chrbáta, hrana  ABS 22 mm 

 

1 

 

120,00 

 

120,00 

12. Lavičky do šatní zamestnacov, rozmer  1500/400/400 s odkladacím priestorom na obuv, 

      materiál   DTD  lamino 

      5       58,00 290,00 

13. Lavičky do šatní zamestnacov, rozmer  1000/400/400 s odkladacím priestorom na obuv, 

      materiál   DTD  lamino 

      8       44,00 352,00 

SPOLU      73 407,00 



 

 
 

                                       
 

 Príloha č. 2                     „Vybavenie obytných buniek nábytkom budova   B „ 

 

 

 

V Topoľčanoch , dňa  02.10.2017                                 V  Topoľčanoch, dňa 02.10.2017  

 

 

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

               predávajúci                                                                         kupujúci 

       Mgr. Miloš Bobula - riaditel školy                     Ing. Viera Bútorová - riaditeľka 

                        
                                       
 

 

 

 

 

       

        

      

MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb, P.O. Hviezdoslava 66, Topoľčany     

Špecifikácia predmetu zákazky – objednávky                        v/š/h m. j. 

 

Cena/ks 

s DPH v € 

Cena spolu 

s DPH v € 

1. Stolička, drevo sonoma, čalúnenie eko-koža béžová č. 28     132         32,00      4 224,00 

2. Kreslo, drevo dub, čalúnenie eko-koža 20 ks oranžová č. 338 a 20 ks žltá č. 337      40          125,00 5 000,00 

3. Polokreslo, eko-koža,  30 ks oranžová  č. 121,  30 ks zelená č. 122      60       66,00 3 960,00 

4. Kovové skrine – registračky  / nákres/        4      174,00  696,00 

SPOLU     13 880,00 


