
                                                         Rámcová dohoda 
                                           o zákazke na dodávku tovaru ................. 
 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien 
a doplnkov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
 

Čl. I. 
                                                Zmluvné strany – Identifikačné údaje 
 
Kupujúci: 
 
Názov organizácie: STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r. s. p. 
Sídlo organizácie:  Šarišská 98/20, 09434 Bystré 
Zastúpený: Ing, Veronika Fedorová, konateľka 
IČO: 53520297 
DIČ: 2121407277 
Bankové spojenie: uvedie sa pri podpise zmluvy 
IBAN: uvedie sa pri podpise zmluvy 
Telefón: +421 574452144 
Fax: +421 574452144 
E – mail:  ocu.bystre@slovanet.sk 
www. obecbystre.sk 
 
(ďalej len „odberateľ“) 
 
Predávajúci: 
 
Názov organizácie:                            
Sídlo organizácie:                              
Štatutárny zástupca:                          
Poverený k podpisu zmluvy:              
IČO:                                                  
DIČ:                                                 
IČ DPH:     
Bankové spojenie:                             
IBAN:                                          
Tel./fax:                                             
e mail:                                                    
zapísaný                                                   
(ďalej len „dodávateľ“) 
                                                                            

  
 Čl. II. 

                                                                  Predmet dohody 
 
1. Predmetom rámcovej dohody je dodanie tovaru s jeho vyložením v mieste plnenia zákazky. Tovarom sú 
stavebné materiály, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Cenník stavebného materiálu  tejto dohody a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou.  



 
2. Podkladom pre uzavretie dohody je cenová ponuka predávajúceho. 
 
3. Tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohode bude predávajúci dodávať kupujúcemu na základe 
vystavených objednávok kupujúcim, ktoré budú obsahovať názov a špecifikáciu tovaru, jeho množstvo a 
miesto dodania tovaru. 
 
                                                                         Čl. III. 
                                                            Dodacie podmienky 
 
1. Kupujúci bude objednávať predmet zákazky v intervaloch podľa vlastných potrieb počas trvania 
zmluvného vzťahu a predávajúci bude každú objednávku samostatne realizovať a fakturovať pre 
kupujúceho. 
 
2 Objednávky bude kupujúci realizovať v spolupráci s obchodným zástupcom predávajúceho , tel. 
kontakt: +421................... (doplní úspešný uchádzač) prípadne písomne elektronickou poštou na e 
mail:........................ doplní úspešný uchádzač) . Kupujúci potvrdí prijatie objednávky elektronicky na 
ocu.bystre@slovanet.sk. 
 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 5  pracovných dní od realizovania objednávky podľa bodu 2. 
tohto článku a vyložiť tovar v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 14.00 hod.  odo dňa vystavenia 
(doručenej podľa bodu 2. tohto článku) v mieste určenom v objednávke.  
 
4. Miestom dodania tovaru je STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r. s. p., Šarišská 98/20, 09434 Bystré.. 
 
5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho objednaný tovar na základe dodacieho listu. Dodací 
list podpísaný zodpovednými zamestnancami kupujúceho je podkladom na vyhotovenie faktúry 
predávajúcim. 
 
6. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet dohody má a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
stanovené technickými parametrami. 
 
7. V prípade, ak predávajúci nedodá objednaný tovar v požadovanej kvantite, v kvalite alebo v zmluvne 
stanovenej lehote, sa takéto konanie predávajúceho považuje za omeškanie z titulu chyby tovaru a 
kupujúci si v takom prípade uplatní nároky z chyb tovaru podľa § 436 ods. 4 Obchodného zákonníka. 
 
                                                                           Čl. IV. 
                                                                    Zmluvná cena 
 
1. Cena predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v 
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením 
záväzku predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody. 
 
2. Zmluvnou jednotkovou cenou sa rozumie cena za mernú jednotku jednotlivých položiek predmetu 
plnenia vrátane dopravy, vyloženia uvedené v Prílohe č. 1 Cenník stavebného materiálu .  
 



3. Zmluvná jednotková cena je dohodnutá ako maximálna, s určením možnosti jej prípadnej úpravy. 
Nižšiu cenu ako je dohodnutá môže predávajúci ponúknuť bez písomnej dohody s kupujúcim. Dôvod 
zvýšenia ceny musí predávajúci jednoznačne preukázať. Cenu možno v čase platnosti zmluvy zvýšiť 
písomnou dohodou strán len v prípade: 
3.1. zmeny výšky DPH. 
 
4. Celková zmluvná cena za dodávku tovaru sa vypočíta ako súčet súčinov jednotkových cien a dodaného 
počtu merných jednotiek, ku ktorému sa pripočíta DPH.. 
 
                                                                           Čl. V. 
                                                    Platobné podmienky a fakturácia 
 
1. Predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie celkovej zmluvnej ceny za dodávku tovaru až po splnení 
dodávky tovaru kupujúcemu podľa objednávky. 
 
2. Predávajúci predloží kupujúcemu faktúru s dodacími listami, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Ak faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti určené všeobecným právnym predpisom a touto rámcovou dohodou, vráti ju kupujúci 
predávajúcemu na prepracovanie a lehota splatnosti sa v prepracovanej faktúre upraví. 
 
3. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. 
 
4. Kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy. 
 
                                                   
                                                                          Čl. VI. 
                                          Termín plnenia a doba platnosti rámcovej dohody 
 
1. Rámcová dohoda sa uzatvára najdlhšie na dobu 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
 
2. Plnenie zmluvy sa bude realizovať formou čiastkových plnení podľa potrieb kupujúceho, na základe 
písomnej objednávky. 
 
3. Pri akomkoľvek porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, môže oprávnená strana okamžite 
písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v 
súlade s platnou právnou úpravou.. 
 
4. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Pre tento účel dojednali 
zmluvné strany jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
písomnej výpovede. 
                                                                          

Čl. VII. 
  Zmluvné pokuty 

 
1. Pri omeškaní predávajúceho s termínom dodávky tovaru, uvedenom v článku III, bod 3 tejto dohody, 
ako aj pri uplatnení nárokov kupujúceho vyplývajúcich z článku III bod 7, má kupujúci právo požadovať 
od predávajúce zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny nedodaného tovaru za každý 
začatý deň omeškania. 
 



2. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúry, v zmysle článku V, bod 2, tejto dohody má predávajúci 
právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za 
každý začatý deň omeškania. 
 
 

Čl. VIII. 
Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje: 
- uhradiť predávajúcemu za odobratý tovar celkovú zmluvnú cenu vo výške a v lehote ako je uvedené v 
tejto dohode, 
- bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu zistené chyby na dodávke tovaru 
 
2. Kupujúci má právo: 
- na výmenu chybného tovaru v rovnakej lehote od písomného oznámenia kupujúcim o zistenej chybe ako 
je stanovená lehota na dodávku objednaného tovaru, 
- na dodanie chýbajúceho tovaru 
- uhradiť zmluvnú cenu iba za skutočne dodané množstvo tovaru, 
- neprevziať vyššie množstvo tovaru ako uviedol v objednávke, 
- požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 1 tejto rámcovej dohody,  
- na ďalšie spracovanie osobných údajov predávajúceho pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona 
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 
3. Predávajúci za zaväzuje: 
- dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky v kvalite, množstve, za cenu a v lehote ako je stanovené v 
tejto dohode, 
- poskytnúť kupujúcemu daňový doklad po dodaní tovaru na jeho úhradu, 
- vymeniť chybný tovar v rovnakej lehote od písomného oznámenia kupujúcim o zistenej chybe ako je 
stanovená lehota na dodávku objednaného tovaru. 
 
4. Predávajúci má právo: 
- na úhradu skutočne dodaného tovaru podľa daňového dokladu v lehote ako je uvedené v tejto dohode, 
- požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 2 tejto rámcovej dohody, 
- na ďalšie spracovanie osobných údajov kupujúceho pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona 
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 
 
      Čl. IX. 
     Právo kontroly 
 
1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom 
/prácami/ službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle 
článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
 
                                                                             Čl. X. 
                                                               Záverečné ustanovenia 
 
1. Predávajúci bol v zadávaní zákazky na dodávku tovaru „Stavebný materiál“ vyhodnotený ako úspešný 
uchádzač za účelom uzatvorenia tejto rámcovej dohody. 
 



2. Kupujúci zverejní túto rámcovú dohodu, objednávky a faktúry súvisiace s touto dohodou na webovej 
stránka obce Bystré. 
 
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Túto skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v tejto zmluve 
v článku I. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa po 
podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
4. Rámcová dohoda sa uzatvára  na dobu 12  mesiacov. 
 
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 
 
6. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby, vyčerpaním finančného limitu alebo výpoveďou, ktorú možno 
uplatniť kedykoľvek v priebehu platnosti dohody. Rámcovú dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo 
zmluvných strán písomnou formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. Odstúpiť od dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia zmluvy 
alebo z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy. 
 
7. Rámcová dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, 
každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia. 
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s obsahom 
dohody, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný. 
 
 

Kupujúci     Predávajúci  
 
 
 
V Bystrom, dňa .................................       V........................, dňa ..................................... 
 
 

...............................................    ........................................................  
   Ing, Veronika Fedorová                   
         konateľka                     
 

 

 

Príloha č. 1:  Cenník Stavebný materiál 

  



 

 

Príloha č. 1:  Cenník Stavebný material 

 

P.Č. Názov tovaru 
 Obchodné meno 

ponúkaného tovaru 

Typové 
označenie 

ponúkaného 
tovaru  

1. 
Pórobetónové tvárnice hr. min. 375 mm, 
min. P2-350     

2 Lepidlo na pórobetónové tvárnice     

3 
Základná malta na pórobetónové tvárnice 

    

4 Cement 325     

5 
Kari sieť, veľkosť oka 100x100 mm, 
priemer drôtu 6/6 mm     

6 
Obrubník cestný lxšxv 1000x100x200 
mm, skosenie 15/15     

7 
Obrubník cestný lxšxv 1000x150x200 
mm, skosenie 120/40     

8 
Parkový obrubník lxvxš 100x50x200 
mm     

9 Dlažba betónová sivá, rozmer 
200x100x60 mm 

    

10 Betónové platne vymývaný betón, sivé, 
400x400x40 mm 

    

11 Rúra PVC hladká, kanalizačná, 
gravitačný systém 250 mm, dl. 5000 mm 

    

12 Uličný vpust DN315, vývod DN200, 
objem 50 l, PVC 

    

13 
Geotextília polypropylenová 500 g/m2 

    

 



Predmet - položka M. j. 
Predpokladaný 
počet jednotiek  

Cena v € 
bez DPH  za 

m. j. 

Cena spolu v 
€ bez DPH za 
požadovaný 
počet m. j. 

Pórobetónové tvárnice hr. min. 375 mm, min. P2-350 m3 120    
Lepidlo na pórobetónové tvárnice kg 4000    
Základná malta na pórobetónové tvárnice kg 5000    
Cement 325 kg 10000    
Kari sieť, veľkosť oka 100x100 mm, priemer drôtu 6/6 
mm m2 400    

Obrubník cestný lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 
15/15 kus 155    

Obrubník cestný lxšxv 1000x150x200 mm, skosenie 
120/40 kus 155    

Parkový obrubník lxvxš 100x50x200 mm kus 70    
Dlažba betónová sivá, rozmer 200x100x60 mm m2 500    
Betónové platne vymývaný betóm, sivé, 400x400x40 
mm 

kus 150    

Rúra PVC hladká, kanalizačná, gravitačný systém 250 
mm, dl. 5000 mm 

kus 30    

Uličný vpust DN315, vývod DN200, objem 50 l, PVC kus 4    
Geotextília polypropylenová 500 g/m2 m2 600    

Spolu v € bez DPH  
DPH v €   

Spolu v € s DPH  
 
 
 
 

 
Kupujúci     Predávajúci  

 
 
 
V Bystrom, dňa .................................       V........................, dňa ..................................... 
 
 

...............................................    ........................................................  
   Ing, Veronika Fedorová                   

         konateľka    


