
RÁMCOVÁ KÚPNA DOHODA 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:     Mestský podnik služieb Turzovka 

sídlo:      Predmier 22, 023 54 Turzovka 

osoba konajúca v mene organizácie:  Rudolf Šobich, riaditeľ 

kontakt:     0905 381 464, mps.turzovka@gmail.com  

IČO:       36139297 

DIČ:        2020134479  

IČ DPH:     SK2020134479            

bankové spojenie:     VÚB, a.s. Turzovka 

IBAN:      SK98 0200 0000 0012 2752 7557 

právna forma:     príspevková organizácia 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

     

Dodávateľ:      SAKSON – BETÓN, s.r.o.  

sídlo:      Staškov č. 805, 023 53 Staškov 

osoba konajúca v mene organizácie:  Ing. Dávid Sakson, riaditeľ 

kontakt:     0908 510 440, sakson@sakson.sk   

IČO:       44554451 

DIČ:        2022742656 

IČ DPH:     SK2022742656            

bankové spojenie:     ČSOB, a.s. 

IBAN:      SK93 7500 0000 0040 0735 3261 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

 

PREAMBULA 

Táto dohoda je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Dodávka betónovej 

zmesi. Táto dohoda sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predkladanie 

ponuky (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie tovarov, ktoré tvoria predmet plnenia podľa 

tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa 

bola ponuka dodávateľa. 

 

 

Článok I. 

Predmet rámcovej dohody  

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie 

objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa tejto 

dohody, jeho ceny a predpokladaného množstva a miesta dodania, s cieľom zabezpečiť opakované 

a kontinuálne dodanie tovarov, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti                    

od potrieb a požiadaviek objednávateľa.  

2. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa počas účinnosti tejto dohody, riadne a včas 

dodávať objednávateľovi na základe jeho čiastkových objednávok predmet plnenia, ktorým je 

dodávanie tovarov – betónovej zmesi podľa špecifikácie uvedenej v tejto dohode (ďalej ako 
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„tovar“ alebo „predmet plnenia“) v zmysle výzvy a záväzok objednávateľa za dodaný tovar 

zaplatiť dodávateľovi cenu podľa čl. II tejto dohody.  

3. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a miesta plnenia bude počas doby trvania dohody 

špecifikované v čiastkových objednávkach. Objednávky budú obsahovať presnú špecifikáciu 

požadovaného tovaru, množstvo tovaru a termín jeho dodania. Objednávky bude objednávateľ 

realizovať telefonicky alebo elektronicky e-mailom podľa aktuálnej potreby.  

4. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na 

základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že 

objednávanie tovaru je právom objednávateľa, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného 

množstva tovaru v tejto rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na odobratie tovaru                             

v predpokladanom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva 

dodávateľa vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, 

ak tento nedodrží predpokladané množstvá tovaru v zmysle tejto dohody.  

 

 

Článok II. 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je dohodnutá                

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy                     

a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia podľa tejto 

rámcovej dohody je uvedená v bode 2 tohto článku. Ponukové jednotkové ceny uvedené v Prílohe 

č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem 

zmeny zákonnej sadzby DPH.  

2. Celková cena podľa tejto rámcovej dohody je: 

 

Názov predmetu 
Merná 

jednotka 

Cena celkom 

bez DPH  
DPH 20% 

Cena celkom 

s DPH 

Dodávka betónovej zmesi C 20/25 súbor 12 632,00 € 2 526,40 € 15 158,40 € 

 

3. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.  

 

 

Článok III. 

Trvanie rámcovej dohody 

 

1. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 15 158,40 EUR s DPH                

v zmysle článku II. bodu 2 tejto dohody. Predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené 

v Prílohe č. 1 tejto dohody.  

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je 

uvedený v bode 1 tohto článku, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  

3. Táto dohoda zaniká:  

• uplynutím doby alebo vyčerpaním finančného limitu bodu 2 tohto článku dohody,  

• písomnou dohodou oboch zmluvných strán,  

• písomným odstúpením od dohody, 

• splnením predmetu dohody. 

 

 

 



Článok IV.  

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávky vystavované podľa tejto dohody budú vychádzať                      

z aktuálnych prevádzkových potrieb a požiadaviek objednávateľa v dôsledku čoho bude v každej 

objednávke špecifikované, či ide o objednávku s dopravou na miesto dodania určené 

objednávateľom alebo bez dopravy.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá tovar na miesto určené objednávateľom v objednávke, prípadne 

umožní jeho prevzatie v termíne uvedenom v objednávke podľa tejto dohody a to riadne, bez 

akýchkoľvek vád alebo tiarch v množstve, kvalite a termíne. Dodávateľ súčasne prehlasuje, že 

plnenie vykoná vždy podľa požiadaviek uvedených v tejto dohode a príslušnej objednávke a že  

objednaný tovar v čase dodania a počas stanovenej záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené 

technickými normami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. 

3. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované                           

v  čiastkových objednávkach, s určením druhu tovaru, miesta dodania, termínu a ceny. Objednávky 

bude objednávateľ realizovať telefonicky alebo elektronicky e-mailom podľa aktuálnej potreby. 

Odovzdanie tovaru bude uskutočnené na základe dodacieho listu k tovaru v mieste dodania na 

základe objednávky objednávateľa. 

4. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody na dodávanom tovare až do jeho prevzatia objednávateľom 

v mieste dodania.  

5. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú dodanie tovaru a ktorých následkom bude omeškanie s dodaním tovaru.  

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II. tejto rámcovej dohody bude faktúra vyhotovená 

dodávateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. 

Faktúru za predmet plnenia podľa tejto dohody je dodávateľ oprávnený vystaviť až po dodaní 

tovaru a jeho prevzatí objednávateľom bez vád.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani                       

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry bude dodací list. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto dohode, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do troch pracovných dní na doplnenie                                

a dodávateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia na adresu sídla objednávateľa. 

 

 

Článok VI. 

Záručné podmienky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania 

predmetu zákazky objednávateľovi.  

2. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom.  

3. Pri zistení zjavných vád pri dodávke predmetu plnenia má objednávateľ právo na bezplatnú 

výmenu chybného predmetu plnenia za bezchybný.  

4. Ostatné vady predmetu plnenia, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi objednávateľ 

dodávateľovi bezodkladne po ich zistení formou písomnej reklamácie. Dodávateľ sa zaväzuje 

vybaviť reklamáciu najneskôr do 2 dní od jej obdržania.  



Článok VII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Veci výslovne touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona o VO a ďalšími všeobecne záväznými platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a EÚ.  

2. V prípade vzniku sporov vyplývajúcich z tejto rámcovej kúpnej dohody sa zmluvné strany 

zaväzujú tieto riešiť prednostne dohodou a v prípade, že ak k dohode nedôjde, žalobou na miestne 

príslušný súd, ktorým je všeobecný súd odporcu.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení.  

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

6. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie rámcovej dohody a dodávateľ 1 vyhotovenie. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je: Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

Staškov, .......................................                     Turzovka, .......................................  

 

 

 

 

Za dodávateľa:        Za objednávateľa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Rudolf Šobich  

           riaditeľ podniku 



Príloha č. 1 

 

 

 

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky: Dodávka betónovej zmesi C 20/25 
 

 

 

P. č. Názov položky 
Merná 

jednotka 

Predpokladané 

množstvo 

Jednotková 

cena bez DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

1. Betón C20/25  m3 180 69,90 € 12 582,00 € 

2.  Doprava na miesto určenia km  50,00 €  

Cena celkom bez DPH 12 632,00 € 

DPH 20% 2 526,40 € 

Cena celkom s DPH 15 158,40 € 

 

 

 

 

 

 

V ................................., dňa:                            

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 

 


