Rámcová dohoda
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 § 269 a následne zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom
poskytnutia služby s názvom: Dodávka umývacieho a oplachovacieho prostriedku
do umývačky riadu, dodávka kuchynských spotrebičov a veľkokuchynských
technologických zariadení“.
Strany rámcovej dohody
1. Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Základná škola
Hlavná 86, 925 28 Pusté Úľany
36086681
2021438485
SUBASKBX
SK57 0200 0000 001784965955

(ďalej len „Objednávateľ“)
2.

Poskytovateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
Hlavná 1357/133
47132884
2023761333
SK2023761333
OR okr. Súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31540/T

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú podmienky uvedené vo výzve na predloženie
cenovej ponuky na dodanie tovaru, na ktorú objednávateľ použil postup zadávania zákazky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a ponuka
poskytovateľa. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody
počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej
dohody.
Čl. I
Predmet rámcovej dohody

Predmetom rámcovej dohody je úprava práv a povinností Poskytovateľa a Objednávateľa pri
dodaní umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky riadu, pri dodávke
kuchynských spotrebičov a veľkokuchynských technologických zariadení.
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1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe samostatných objednávok Objednávateľa
zabezpečí pre neho predmet rámcovej dohody :
a) dodanie nového zariadenia
b) dodanie čistiacich a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
Čl. II
Cena a platobné podmienky

1. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena obsahuje aj cenu za dopravu
a likvidáciu nefunkčného dielu.
2.

Objednávateľ, v prospech ktorého bolo vykonané plnenie v súlade s rámcovou dohodou
a na
základe objednávky, zaväzuje sa zaplatiť za riadne a v čas poskytnuté
plnenie predmetu rámcovej dohody dohodnutú cenu.

3. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom príkazu na jej úhradu z účtu Objednávateľa na účet
Poskytovateľa.
Čl. III
Miesto, podmienky a termín plnenia

1. Predmet rámcovej dohody sa bude vykonávať v priestoroch Objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný: umožniť Poskytovateľovi plnenie predmetu rámcovej dohody,
spolupracovať s Poskytovateľom pri plnení predmetu rámcovej dohody, a to najmä
poskytnúť mu vždy v dostatočnom predstihu potrebnú súčinnosť, úplné, pravdivé a včasné
informácie potrebné pre riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa,
3. Poskytovateľ je povinný:
a) plniť predmet rámcovej dohody v požadovanej kvalite a prostredníctvom pracovníkov
s príslušnou kvalifikáciou,
b) akceptovať podmienky Objednávateľa pre plnenie predmetu rámcovej dohody a pre
prístup na miesto jeho plnenia.
Čl. IV
Záručná doba
1.

Poskytovateľ poskytuje záručnú lehotu 24 mesiacov na tovar.

Čl. V.
Ukončenie trvania rámcovej dohody

1.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania
finančného limitu stanoveného pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (19.999 €
bez DPH), podľa toho čo nastane skôr. Vyčerpaním finančného limitu pre účely tejto
dohody sa rozumie vyčerpanie finančného limitu pre všetky dohody, zmluvy, objednávky
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uzavreté Objednávateľom na základe tejto zákazky na predmet zmluvy uvedený v čl. I.
tejto dohody.
2.

Rámcovú dohodu môže každá zo zmluvných strán ukončiť:
a. výpoveďou,
b. odstúpením od rámcovej dohody.

3.

Každá zo strán rámcovej dohody môže rámcovú dohodu vypovedať bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná doba je dvojmesačná. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená
písomne druhej strane rámcovej dohody doporučenou zásielkou na adresu jej sídla.

4.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od rámcovej dohody pri podstatnom
porušení zmluvnej povinnosti a požadovať náhradu škody, ktorá jej týmto vznikla.

5.

Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje neuhradenie faktúry
Objednávateľom po lehote splatnosti ani po opakovanej výzve Poskytovateľa na jej
úhradu.

6.

Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany rámcovej dohody je vylúčená v prípadoch
zásahu vyššej moci.

7.

Odstúpenie od rámcovej dohody odstupujúca strana rámcovej dohody oznámi druhej
strane rámcovej dohody bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení
rámcovej dohody dozvedela písomne doporučenou zásielkou na adresu jej sídla.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy oboch strán rámcovej dohody sa riadia ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Zmeny, resp. doplnenia rámcovej dohody môžu byť vykonané len formou dodatkov k nej
po ich odsúhlasení oboma stranami rámcovej dohody. Takéto dodatky budú tvoriť
neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
3. Ak budú akékoľvek ustanovenie dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné,
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení dohody zostane nedotknutá.
V takomto prípade sa Poskytovateľ a Objednávateľ dohodli, že uzatvoria dodatok
k dohode tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia
ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru
s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto dohody, pri rešpektovaní nových faktov, bez
ujmy pre obidve strany.
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4. Poskytovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že akékoľvek nezhody alebo spory pri realizácii
tejto zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami.
5. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana rámcovej
dohody obdrží dva rovnopisy.
6. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami rámcovej
dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
7. Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali a že táto, tak ako
bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne
a úplne slobodne prejavili, nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

za Objednávateľa:

za Poskytovateľa:

V Pustých Úľanoch, dňa 15.12.2014
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