
                                                     R á m c o v á       z m l u v a 
na dodanie tovaru   uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka § 3 odst. 2 a zákona 
č. 25/1996 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito 
                                                          zmluvnými stranami   

  
 
 

Kupujúci : 

Názov    :     Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Adresa:       T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 

Štatutárny zástupca: Mgr Milan  Naňo  -  riaditeľ 

        IČO:                00893 480 

        DIČ :               2020419665 

                Bankové spojenie: 

               Číslo účtu:   

                                                                                                         / ďalej len kupujúci/ 

A  
 
  Predávajúci  
 
       Názov  :          MITECH SLOVAKIA, s.r.o. 
                                 
      Adresa:           Višňova 13, 949 01  Nitra,  
                               prevadzkáreň – Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 66/150 
 
 
       Zastúpený :   ............................................                         

 
 

       IČO:                 36559652 
 
      DIČ :                 2021821087  
 
 
     Bankové spojenie :   
     Číslo účtu :    
                                                                                                            / ďalej len predávajúci/ 
   
zapísaný v obchodnom registri pod číslom 430-25137  vydaný Obvodným úradom v Nitre 
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                                                                              I. 
                                                                        Preambula 
 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –   
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplne- 
ní  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/. Zmluvné strany sa  dohodli 
na uzatvorení rámcovej zmluvy na dodávke upratovacích vozíkov ,mopov a príslušenstva k nim. 
 
 
 
                                                                                  II. 
                                                          Predmet zmluvy, množstvo  a cena 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacou technikou – upratovacie 
vozíky, mopy a príslušenstvo k nim -  podľa potreby SOŠ obchodu a služieb, Topoľčany. Doprava 
predmetu zákazky na adresu kupujúceho  a následné vyloženie  sa od predávajúceho nevyžaduje. 

 
       2.   Množstvo a predpokladaná cena  za dobu trvania zmluvy predstavuje čiastku cca 1.200 € 
s DPH za rok. 
 
 
                                                                              III. 
                                                            Doba platnosti zmluvy 
 

1. Zmluva sa vzhľadom na predpokladanú výšku nákupu za jeden rok uzatvára na obdobie 
 48 mesiacov, a to od  8.1.2013 – 31.12.2016  alebo do vyčerpania  finančného limitu zákazky 
  s nízkou hodnotou vo výške  9.999 EUR / bez DPH/.   
 
 
                                                                            IV. 
                                                               Dodacie  podmienky 
 
      1.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky podľa čl II tejto zmluvy v množstve  a  ter- 
mínoch podľa písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 
 
      2.  Množstvo tovaru bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby bola 
zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu čistiacich potrieb. 
 

3. Po skončení kalendárneho mesiaca bude kupujúcemu zo strany predávajúceho vystavená 
faktúra  za dodaný tovar. 
 
 
 
                                                                           V. 
                                                                   Kúpna cena 
 

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou  MF SR č. 87/1996 Z.z.,. 
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2. Cena je stanovená v EURO. V cene  je zahrnutá DPH a iné náklady predávajúceho súvisiace 
       poskytnutím služby.  

 
3. Daňovým dokladom je pre účastníkom tejto zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu – ako predmet dodávky, množstvo, cenu, dátum zdaniteľného 
plnenia , dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti. 

 
4. Kupujúci   obdrží  faktúru po dodaní tovaru.  Faktúra je splatná v lehote 10 dní od jej vysta- 

venia a za vysporiadanú sa považuje prevodom finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho. 

 
5. V prípade omeškanie kupujúceho  s úhradou faktúry má predávajúci  právo na uplatnenie 

úroku z omeškania vo výške 0,005 % z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania. 
 
 
 

                                                                 VI. 
                                                 Množstvo a spôsob úpravy ceny 
 
      1.   Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade: 
 
a/  Zmeny colných a daňových predpisov DPH alebo 
b/ preukázateľnej zmeny ceny tovarov určenej výrobcom alebo  
c/ iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny / t.j. dôvod zmeny kúpnej ceny 
musí byť preukázateľný). 
 
       Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po 
podpísaní dodatku k tejto zmluve. Každá zmena musí byť riadne písomne odôvodnená. Nepodpísanie 
dodatku  o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného 
vzťahu. 
 
 
                                                                      VII. 
                                          Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 
 
       1.    Kupujúci sa vyhradzuje právo odmietnuť prevziať  tovar  z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 
alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou / aj telefonickou/, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. 
                                          
                                                                
 
                                                                    VIII.    
                                              Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka po dobu 24 mesiacov od prevzatia dodávky. 
 

2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktoré bol nesprávnou manipuláciou poškodený alebo 
 nesprávne uskladnený. 
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                                                                      IX. 
                                          Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obch.zákonníka ,  i keď ide o vzťah subjektov , ktorý nepadá pod 
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 
 

2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených 
oboma stranami. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých po 2 obdrží  kupujúci a jeden exemplár 
predávajúci. 
 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinná je dňom nasledu- 
júcim po dni zverejnenia na web stránke organizácie.  
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia a na znak 
a na znak toho ju podpisujú. 
 
 
 
         
 
 
 
V Topoľčanoch,  8.1.2013 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                          ............................................... 
             Mgr. Milan Naňo                                                               
             Riaditeľ SOŠ O a S 


