Rámcová dohoda o dodaní tovaru
uzavretá podľa § 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“)
(ďalej len „rámcová dohoda“)
medzi nasledovnými účastníkmi rámcovej dohody:

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Konajúca prostredníctvom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/SWIFT:
Spoločnosť je zapísaná:
E-mail:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, 85101 Bratislava-Petržalka
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897

v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava,
č. živn. registra: 105-15260
majsterpapier@stonline.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a
Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/SWIFT:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, Slovenská republika
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru
Ing. Eva Bezáková, riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a
služieb
00 699 021

(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „účastníci rámcovej dohody“ alebo jednotlivo len
„účastník rámcovej dohody“)
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Článok I
Predmet rámcovej dohody
1.1
Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho počas účinnosti tejto rámcovej
dohody na základe tejto rámcovej dohody vyhotovených písomných objednávok kupujúceho
dodávať kupujúcemu čistiace prostriedky vybraté kupujúcim z cenovej ponuky predávajúceho
zo dňa 21.5.2020, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako príloha č. 1 (ďalej
len „tovar“) a prevádzať na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho
preberať riadne a včas dodaný tovar a platiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
a spôsobom dohodnutým v rámcovej dohode.
1.2
Rámcová dohoda určuje rámcové podmienky pri dodávaní tovaru zo strany
predávajúceho kupujúcemu, a to na základe jednotlivých písomných objednávok tovaru zo
strany kupujúceho doručených predávajúcemu.
1.3
Predávajúci berie na vedomie, že objednanie tovaru na základe rámcovej dohody je
právom kupujúceho, nie je jeho povinnosťou a teda kupujúci nie je povinný čerpať alebo
vyčerpať finančný limit špecifikovaný v článku IV bod 4.1 rámcovej dohody.
1.4
Kupujúci vystavuje písomné objednávky na základe rámcovej dohody a jeho
aktuálnych potrieb.
Článok II
Objednávka
2.1
Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že písomne vyhotovené objednávky bude
kupujúci doručovať osobne alebo prostredníctvom poštového podniku na korešpondenčnú
adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví rámcovej dohody alebo elektronicky na e-mailovú
adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví rámcovej dohody.
2. 2

Kupujúci v objednávke uvedie:
a)
názov, sídlo a IČO
b)
DIČ a IČ DPH, ak mu bolo pridelené
c)
názov tovaru v zmysle prílohy č. 1 a jeho množstvo
d)
meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho
oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku
e)
dátum a podpis.

Článok III
Dodacie podmienky
3.1
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v súlade s rámcovou dohodou a
písomnými objednávkami vyhotovenými kupujúcim. Predávajúci sa najmä zaväzuje dodať
kupujúcemu tovar:
•
v množstve určenom v písomných objednávkach,
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•
•

s označenými údajmi o výrobcovi tovaru a v akosti v zmysle platných noriem,
nový, nepoškodený a zabezpečený obalom vhodným na prepravu a obalom
potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

3.2
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar na základe jednotlivých písomných objednávok
kupujúceho v lehote do siedmych (7) dní od doručenia objednávky, pokiaľ sa účastníci
rámcovej dohody v jednotlivých prípadoch nedohodnú na inej lehote dodania tovaru.
Predávajúci je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie tovaru minimálne 2 pracovné dni
vopred.
3.3
Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar
na adrese sídla kupujúceho uvedené v záhlaví rámcovej dohody, pokiaľ sa účastníci rámcovej
dohody nedohodnú na inom mieste dodania.
3.4
Prevzatie tovaru dodaného predávajúcim podľa tejto rámcovej dohody potvrdí kupujúci
na dodacom liste, ktorý bude predložený zo strany predávajúceho pri dodaní tovaru. Dodací list
musí obsahovať najmä:
a)
obchodné meno/názov, sídlo, IČO účastníkov rámcovej dohody
b)
DIČ, IČ DPH účastníkov rámcovej dohody, ak im boli pridelené
c)
označenie registra a číslo zápisu, ak sa účastníci rámcovej dohody zapisujú do
registra
d)
označenie tovaru v súlade s prílohou č. 1
e)
množstvo tovaru
f)
meno a priezvisko preberajúcej osoby
g)
meno a priezvisko odovzdávajúcej osoby
h)
miesto dodania tovaru
i)
dátum prevzatia tovaru
j)
podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby.
3.5
Riadnym dodaním tovaru sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie odovzdanie
objednaného tovaru bez vád zo strany predávajúceho v lehote a mieste dodania tovaru v súlade
s rámcovou dohodou a objednávkou a podpísanie dodacieho listu. Predávajúci je povinný jeden
originál dodacieho listu odovzdať spoločne s tovarom kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený
odoprieť prevzatie tovaru v celosti, pokiaľ vykazuje akékoľvek vady a rovnako je oprávnený
prevziať len tú časť tovaru, ktorá nevykazuje žiadne vady.
3.6
Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho
okamihom riadneho dodania tovaru.
Článok IV
Finančný limit, kúpna cena tovaru a platobné podmienky
4.1
Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že predávajúci dodá kupujúcemu na základe
tejto rámcovej dohody vyhotovených písomných objednávok tovar v maximálnom finančnom
limite 35 950,86 eur (slovom tridsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiat eur a osemdesiatšesť centov)
bez DPH (ďalej len „finančný limit“). K sume bude pripočítaná DPH podľa platných a
účinných právnych predpisov. K dátumu podpisu zmluvy predstavuje finančný limit s DPH
sumu 43 141,03 Eur.
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4.2
Jednotkovú kúpnu cenu tovaru uvedenú v prílohe č. 1 určil predávajúci v rámci výzvy
kupujúceho na predloženie ponuky. Takto určená jednotková kúpna cena je pevná a nemenná
po celú dobu trvania tejto rámcovej dohody a sú v nej zahrnuté všetky náklady predávajúceho
súvisiace s plnením predmetu rámcovej dohody najmä vrátane dopravných nákladov, poistné,
všetky príslušné dane, clo a poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi a nákladov na
balenie.
4.3
Predávajúci je povinný za riadne dodaný tovar na základe jednotlivých písomných
objednávok kupujúceho vystaviť faktúru a túto vrátane kópie dodacieho listu doručiť do sídla
kupujúceho. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti určené príslušnými
platnými a účinnými právnymi predpismi, musí obsahovať názov tovaru a kúpnu cenu
v zmysle prílohy č. 1 a množstvo, a to všetko v súlade so skutočne dodaným tovarom, musí byť
vystavená v súlade s rámcovou dohodou a objednávkou. V opačnom prípade je kupujúci
oprávnený vrátiť predávajúcemu faktúru na prepracovanie, a to aj opakovane. V takom prípade
splatnosť faktúry plynie od doručenia správne vystavenej faktúry s novou lehotou splatnosti.
Na účely tejto rámcovej dohody faktúra nie je vystavená v súlade s rámcovou dohodou aj
vtedy, ak s ňou nebola súčasne doručená aj kópia dodacieho listu.
4.4
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar predávajúcim na
základe doručených faktúr predávajúceho podľa bodu 4.3 tohto článku rámcovej dohody a to
v lehote ich splatnosti, ktorá je na základe dohody účastníkov rámcovej dohody 30
kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.
4.5
Kupujúci je povinný uhrádzať faktúry predávajúceho podľa bodu 4.3 tohto článku
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví rámcovej dohody.
4.6
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr predávajúceho podľa tohto článku
rámcovej dohody má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania v sadzbe
určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4.7
V prípade omeškania predávajúceho s riadnym plnením predmetu tejto rámcovej
dohody je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny
objednaného tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania
predávajúceho s riadnym odstránením vád tovaru v lehote špecifikovanej v článku V bod 5.3
rámcovej dohody je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
20,-€ (slovom dvadsať eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé porušenie
povinnosti zvlášť.
4.8
Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že prípadným uplatnením práva na zmluvnú
pokutu nie sú dotknuté ich nároky na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti
zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to v jej plnej výške.
Článok V
Zodpovednosť za vady a záruka
5.1
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia zo strany
kupujúceho, aj keď sa stanú zjavnými až po tomto čase, za vady, ktoré vzniknú po jeho
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prevzatí, ak sú spôsobené porušením povinnosti predávajúceho, ako aj za vady vzniknuté počas
záručnej doby.
5.2
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom riadneho dodania tovaru bez vád.
5.3
Na základe písomnej reklamácie kupujúceho je predávajúci povinný na svoje náklady a
v lehote dohodnutej s kupujúcim, a ak nedôjde k dohode, tak do 10 pracovných dní od
oznámenia vady predávajúcemu, odstrániť vady, ktoré mal tovar v čase odovzdania, aj keď sa
stali zjavnými až po tomto čase, vady tovaru vzniknuté po odovzdaní, ak sú spôsobené
porušením povinností predávajúceho a vady tovaru vzniknuté v záručnej dobe. Účastníci
rámcovej dohody sa dohodli, že kupujúci je oprávnený doručovať reklamáciu aj elektronicky
na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví rámcovej dohody. V prípade
opakovaného výskytu tej istej vady, má kupujúci právo žiadať výmenu tovaru, na ktorom sa
opakovane vyskytla vada alebo žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru.
5.4.
•
•
•
•
•
•
•

5.5
•
•
•
•

Tovar má vady najmä ak:
nebol dodaný v objednanom množstve,
bol dodaný iný tovar, než ktorý si kupujúci objednal,
tovar vykazuje zjavné vady,
bol dodaný tovar s prekročením záručnej lehoty,
nebol zabezpečený obalom vhodným na prepravu a obalom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu,
je zaťažený právom tretej osoby,
ak počas záručnej doby nebude spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si počas
tejto doby nezachová obvyklé vlastnosti.
Kupujúci môže požadovať odstránenie vád týmto spôsobom:
dodaním náhradného tovaru za vadný tovar,
dodaním chýbajúceho tovaru,
dohodnutím primeranej zľavy z tovaru,
odstúpením od zmluvy v časti vadnej dodávky tovaru.

5.6
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s odstránením vád tovaru, kupujúci je
oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré
kupujúcemu vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád tovaru, je predávajúci povinný nahradiť
kupujúcemu.
5.7
Pre zodpovednosť za vady a záruku za akosť tovaru platia ustanovenia § 422 až 442
Obchodného zákonníka, s výnimkou ustanovení § 428, § 435 ods. 1 až 3 a § 441 ods. 1
Obchodného zákonníka, na ktorých vylúčení sa dohodli účastníci rámcovej dohody.
Článok VI
Doba trvania a zánik rámcovej dohody
6.1
Rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rámcovej dohody, do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
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6.2

Okrem prípadov uvedených v bode 6. 1, rámcová dohoda zaniká aj:
a)
dohodou účastníkov rámcovej dohody v písomnej forme, a to dňom uvedeným v
dohode, inak dňom, kedy nadobudla účinnosť,
b)
písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka rámcovej dohody bez uvedenia
dôvodu, s trojmesačnou (3) výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhému účastníkovi rámcovej dohody,
c)
písomným odstúpením od rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia
rámcovej dohody druhým účastníkom rámcovej dohody.

6.3
Za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto
rámcovej dohody považuje najmä:
a) akékoľvek omeškanie predávajúceho s riadnym plnením predmetu rámcovej dohody,
b) omeškanie predávajúceho s riadnym odstránením vád tovaru alebo opakovaný výskyt
tej istej vady, ktorá už bola odstraňovaná,
c) ak kupujúci preukázateľne zistí, že predávajúci sa dopúšťa nelegálneho zamestnávania
podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
d) ak je na majetok predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu; ak je na majetok
predávajúceho začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia; ak bol na
predávajúceho podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v
prípade, ak nastanú skutočnosti alebo predávajúci porušil povinnosti uvedené v
ustanovení § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka; ak bol na predávajúceho podaný návrh
na povolenie reštrukturalizácie; ak bolo voči predávajúcemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo ak bol zrušený konkurz pre nedostatok,
e) strata oprávnenia predávajúceho k vykonávaniu predmetu rámcovej dohody.
Článok VII
Doručovanie
7.1
Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že na účely tejto rámcovej dohody sa
objednávka v zmysle článku II bod 2.1 rámcovej dohody a reklamácia v zmysle článku V bod
5.3 rámcovej dohody považujú za doručené v prípade doručovania prostredníctvom e-mailu
nasledujúci pracovný deň po odoslaní e-mailu. V prípade doručovania písomností súvisiacich s
týmto zmluvným vzťahom osobne alebo prostredníctvom poštového podniku sa účastníci
rámcovej dohody dohodli na aplikácií pravidiel zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov, pričom adresami na doručovanie písomností sú adresy
uvedené v záhlaví rámcovej dohody alebo iné adresy, ktoré si účastníci rámcovej dohody
písomne a vopred oznámili.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
8.1
Akékoľvek zmeny rámcovej dohody je možné vykonať výlučne formou písomných
očíslovaných dodatkov podpísaných oboma účastníkmi rámcovej dohody.
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8.2
Práva a povinností účastníkov rámcovej dohody touto rámcovou dohodou výslovne
neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov
platných a účinných na území Slovenskej republiky.
8.3
Účastníci rámcovej dohody sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti
s touto rámcovou dohodou predovšetkým dohodou.
8.4
Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obomi účastníkmi rámcovej dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky.
8.5
Rámcová dohoda bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu,
pričom každý účastník rámcovej dohody obdrží dve vyhotovenia.
8.6
Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzavierajú na základe ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorá je vyjadrená určite a zrozumiteľne. Ďalej vyhlasujú, že si
rámcovú dohodu riadne prečítali a jej obsahu rozumejú a na znak toho ju nižšie podpisujú.
8.7

Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody je nasledovná príloha:
1. Príloha č. 1 – Cenová ponuka predávajúceho zo dňa 21. 5. 2020
V Bratislave dňa ....................

V Bratislave dňa ....................

__________________________________
v mene predávajúceho
PhDr. Gabriela Spišáková
Majster Papier

__________________________________
za kupujúceho
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
riaditeľka odboru FINO
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky

__________________________________
za kupujúceho
Ing. Eva Bezáková
riaditeľka odboru INSL
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky
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