
                                                              RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 4  

 uzavretá v súlade s § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 409 a následne  zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v za účelom dodávky tovaru  

„PC komponenty a príslušenstvo“ 

 

Čl.I.   

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                                     Základná škola Turzovka 

                                                              Bukovina 305 

                                                              023 54  Turzovka 

                                                              Zástupca: Mgr. Šupolová Terézia   

                                                              IČO:37812467  

                                                              DIČ: 2021671344 

(ďalej len objednávateľ)  

 

Dodávateľ:                                            Herakles – net, s. r. o. 

                                                               Stred 170, 023 54  Turzovka 

                                                               Prevádzka: Turzovka 

                                                               Zástupca: Ing. Miroslav Sebechlebský 

                    IČO:  46560807 

                    IČ DPH: SK 2023437240 

                                                                        DIČ: 2023437240 

     

uzatvárajú podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len zákon) túto 

zmluvu o dodávke PC komponentov a príslušenstva pre potreby dodávateľa : 

 

 



                                                                             Čl. II 

Forma verejného obstarávania 

 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru – PC komponenty a príslušenstvo. Súčasťou 

dodávky je aj doprava do miesta dodania, naloženie a vyloženie tovaru. 

3.2 Kupujúci nie je povinný zakúpiť jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy, ani 

vyčerpať finančný objem uvedený v článku VIII. bod 8.4 tejto zmluvy. Predávajúci sa nemôže 

domáhať uskutočnenia dodávok tovarov. 

3.3 Kupujúci sa pri uplatňovaní objednávok počas platnej kúpnej zmluvy s predávajúcim dohodne na 

modifikácií tovaru a obmene predmetu zmluvy zohľadňujúci výhodnosť pre prevádzku kupujúceho, 

premietnutý do nákupu tovarov podobných, odvodených alebo príbuzných k tovarom. 

 

Čl. IV 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

4.1 Miestom dodania je sídlo kupujúceho uvedené v bode I zmluvy. 

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti kúpnej zmluvy na miesto 

dodania na základe záväzných objednávok. Za záväznú objednávku sa považuje písomná alebo e-

mailová objednávka. Objednávka kupujúceho musí obsahovať, názov a množstvo požadovaného 

tovaru, požadovaný termín a miesto plnenia, dátum, meno a podpis zodpovedného zamestnanca, 

telefonický kontakt a e-mailovú adresu pre jej potvrdenie. 

4.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto dodania najneskôr do 14 dní . Objednávka 

kupujúceho bude predávajúcim potvrdená v písomnej forme prostredníctvom e-mailovej adresy 

uvedenej v objednávke. Predávajúci upozorní kupujúceho na dodávku tovaru. Upozornenie uskutoční 

telefonicky alebo e-mailom na adrese kupujúceho, ktoré si určia v objednávke. 

 

 

 



Čl. V 

Cena, platobné podmienky 

 

5.1 Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR c. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR c. 87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR c. 18/1996 Z.z o cenách 

v znení neskorších predpisov v eurách. Do ceny tovaru v priebehu platnosti kúpnej zmluvy je 

prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v 

mieste dodania. 

5.2 Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona NR 

SR c. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane DPH a výšky 

DPH. 

5.3 Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou predmetu dohody, t.j. 

vrátane balenia, naloženia tovaru, dopravy na miesto dodania a vyloženia tovaru na miesto určenia 

kupujúceho. 

5.4 Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie 

resp. zníženie ceny tovaru. 

5.5 Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 

5.6 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

5.7 Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie podľa bodu 5.9 od jej 

doručenia kupujúcemu. 

5.9 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia kupujúcemu, prípadne podľa individuálnej 

dohody zmluvných strán. 

5.10 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

5.11 V prípade omeškania s platením faktúry môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu úroky 

z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.12 V prípade omeškania s dodávkou tovaru môže kupujúci vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% € z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania, najviac však 

10% z hodnoty nedodaného tovaru. 

 

 

 

 



Čl. VI 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, kvalite a 

vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti, aby bol 

spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 

6.2 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, kvalite a vyhotovení stanovených touto zmluvou, 

technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami kupujúceho. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo 

požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. 

6.4 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej doručení a 

dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovaných vád. Predávajúci sa 

zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom čase. 

6.5 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude kupujúci 

oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy a predávajúci nebude mať nárok na náhradu 

škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. 

 

Čl. VII 

Doručovanie 

 

7.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a 

doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

7.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 

zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu 

uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane. Za 

deň doručenia sa považuje 15-ty kalendárny deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 

7.3 V prípade doručovania písomností elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana bezodkladne 

potvrdí prijatie tejto písomnosti preukázanou formou (faxom, elektronicky). 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 

 

8.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



8.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 

formou dodatku k nej. 

8.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na právnych 

nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu obidvoch zmluvných strán. 

8.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 

19.999,- € bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

8.5 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre kupujúceho jeden a pre 

predávajúceho jeden exemplár. 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich vôle a po 

prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Turzovke  dňa  

 

 

Za predávajúceho:     .....................................                 Za kupujúceho:.................................... 

                                                               

Herakles – net, s. r. o                                                       ZŠ Turzovka 

 

 

 


