
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 1/2018 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1. Kupujúci:  Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany 

Sídlo:   Tribečská 1653/22, 955 01  Topoľčany 

Zastúpený:  Mgr. Anna Krajčíková – riaditeľka 

IČO:   37860721 

DIČ:   2021608171 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK5702000000001636442853 

 

(ďalej len kupujúci) 

 

 

2. Predávajúci:  Miroslav Gieci  KG-KANS 

Sídlo:   Sládkovičova 534/48 

Zastúpený:  Miroslav Gieci 

IČO:   33142653 

DIČ:   1020447560 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

IBAN:   SK5709000000005070469210 

(ďalej len predávajúci)  

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy sú podmienky nákupu a predaja kancelárskych potrieb 

a papiera podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 (ďalej len tovar).  

 

2. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto rámcovej kúpnej zmluvy dodávať 

kupujúcemu tovar na základe objednávok zaslaných kupujúcim prostredníctvom 

elektronickej pošty (e-mail). Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje 

objednávateľa, dátum vystavenia, množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru. 

Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste 

dodania s osobným prevzatím zodpovednou osobou kupujúceho. Kupujúci nie je 

povinný zakúpiť si predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov tvoriacich 

predmet zmluvy uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

3. Kupujúci je oprávnený objednať si od predávajúceho podľa aktuálnej potreby aj iný 

tovar ako uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorý má predávajúci v ponuke. Právne 



vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa aj v takom prípade budú spravovať 

ustanoveniami tejto zmluvy a kupujúci bude povinný zaplatiť za takýto tovar kúpnu 

cenu podľa aktuálneho cenníka. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť 

kúpnu cenu tovaru uvedenú v Prílohe č. 1 zmluvy.  

 

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným normám. 

 

 

Článok III 

Termín a miesto dodania 

 

1. Miestom dodania je Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany, kancelária č. 20 

(ďalej len miesto dodania). 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto dodania, a to najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, ktorý bol dodaný riadne a včas, t. j. 

tovar, ktorý bude v súlade s príslušnými požiadavkami kupujúceho uvedenými 

v objednávke dodaný včas a v zodpovedajúcej kvalite. 

 

4. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku tovaru, ktorého obal je poškodený, ktorý 

nebol objednaný, alebo ktorého vady sú zjavné už pri preberaní tovaru. 

 

Článok IV 

Kúpna cena 

 

1. Cena tovaru uvedeného v čl.2 ods.1 tejto zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom 

NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 

vyhlášky. 

 

2. Jednotkové ceny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.2.2018  (v rámci prieskumu trhu) 

za tovar tvoriaci predmet kúpy podľa tejto zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 a sú 

záväzné počas platnosti zmluvy.  

 

3. V cenách tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady 

predávajúceho spojené s plnením záväzkov podľa zmluvy, t. j. dodávka, doprava 

a vykládka tovaru v mieste dodania. 

 

4. K dohodnutej cene sa bude účtovať DPH podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase zdaniteľného plnenia. Zmena sadzby DPH  a s tým 

súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie 

ceny tovaru. 

 

5. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 

 

 



 

Článok V 

Platobné a záručné podmienky, zodpovednosť za chyby tovaru, náhrada škody 

 

1. Úhrada kúpnej ceny podľa čl. IV bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku bez zálohovej platby až po prevzatí tovaru na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim so všetkými náležitosťami daňového a účtovného dokladu 

podľa práva SR.  

 

2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. 

 

3. Záručná lehota na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia. Záruka sa 

nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným skladovaním, neodbornou obsluhou 

a údržbou tovaru. 

 

4. Kupujúci je povinný oznámiť písomne  skryté chyby a zrejmé chyby nezistené pri 

preberaní tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 

konca dohodnutej záručnej lehoty. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť 

k reklamácii do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 

znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.  

 

5. Uznané reklamované chyby predávajúci odstráni spôsobom podľa bodu 6, do 7 dní po 

uznaní chyby. 

 

6. Kupujúcemu vyplývajú z chýb tovaru nároky na: 

- bezplatnú výmenu chybného tovaru za nový 

- náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho 

oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnej reklamácií 

 

7. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú 

zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného 

a Občianskeho zákonníka. 

 

Článok VI 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím dohodnutej doby, dohodou alebo výpoveďou, ktorú 

možno uplatniť kedykoľvek v priebehu platnosti zmluvy. Zmluvu môže vypovedať 

ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou riadne doručenou druhej strane. 

 

2. V prípade ukončenia platnosti zmluvy výpoveďou sa zmluvné strany dohodli na 1-

mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby písomnou dohodou  

oboch zmluvných strán k dohodnutému termínu. 

 



4. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 

zo zmluvy. 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.03.2018 do 02.03.2019.  

Nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

jej zverejnení na webovej stránke školy. 

 

2. Rámcovú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami 

potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktorých jeden dostane kupujúci 

a jeden predávajúci. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo 

zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia 

predmetu zmluvy. 

 

 

 

V Topoľčanoch dňa 02.03.2018 

 

 

 

 

 

 

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

                  Kupujúci             Predávajúci 

      Mgr. Anna Krajčíková          Miroslav Gieci 

           riaditeľka školy 


