
Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zakonníka 

. Kupujúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
(ďalej len „kupujúci") 

Základná škola s materskou školou Krivany 
082 71 Krivany 1 
Mgr. Mária Kromková 
VTJB, a.s. 
SK93 0200 0000 0016 3679 3151 
37876996 

2021673588 

2. Predávajúci: 
Názov: Presto Co., s.r.o. 
Sídlo: Jahodová 4A, 080 01 Prešov 
Zastúpený: i n g Slavomír Polák, konateľ 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK4502000000001454164258 
I 9 0 : 36451371 
IČ DPH: SK2020010971 
DIČ: 2020010971 
Zapísaný v Obchodnom registerí Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 10784/P 
(ďalej len „predávajúci") 

ZÁKLADNÁ ŠKÔL k s MATERSKOU ŠKOLOU KRIVANY 
Dátum: 1 2. 03, 2019 
Evidenčné čistú: 

002> 
Číslo spisu: 
(A ¡i-¿S)/y oob -

Prílohy/listy: ^ 
\ 

Vybavuje: 

Cl. I. 
Predmet rámcovej dohody 

2. 

j . 

Uzavretím tejto rámcovej dohody zmluvné strany prejavujú vôľu 
a) spravovať sa touto rámcovou dohodou pri uzavieraní jednotlivých kúpnych zmlúv, na 

základe, ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu tovar zo sortimentu 
uvedeného v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody (ďalej len „tovar"), previesť na neho 
vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaviaže tovar od predávajúceho prevziať a 
predávajúcemu zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu: 

b) dohodnúť vopred časť obsahu týchto kúpnych zmlúv ako obchodné podmienky. 
Pokiaľ jednotl ivá kúpna zmluva (na dodanie tovaru) uzavretá medzi predávajúcim a 
kupujúcim po dobu účinnosti tejto rámcovej dohody neurčuje inak, ma sa za to, že obchodné 
podmienky uvedené v tejto rámcovej dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Odchylné 
dojednania predávajúceho a kupujúceho v jednotlivej kúpnej zmluve, ktorú uzavrú na základe 
tejto rámcovej dohody, však majú prednosť pred znením obchodných podmienok. 
Kupujúci može rozšíriť predmet rámcovej dohody o ďalší tovar, ktorý nie je uvedený 
v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody a ktorých potrebu nebolo možné predvídať pred 
uzatvorením zmluvy. 

ČI. II. 



Uzatváranie jednotlivých kúpnych zmlúv 

1. Návrh na uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou 
písomnej objednávky na dodanie tovaru. Jednotlivá kúpna zmluva sa považuje za uzavretú 
tým, že predávajúci potvrdí (akceptuje) objednávku kupujúceho postupom uvedeným v 
tejto 
zmluve alebo ak kupujúci oznámi predávajúcemu súhlas so zmenami v objednávke v súlade 
s bodom 6.; takýto súhlas so zmenami v objednávke sa považuje za potvrdenú objednávku. 

2. Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto rámcovej 
dohody považuje len objednávka, ktorá obsahuje aspoň nasledujúce údaje: 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo kupujúceho a predávajúceho, 
b) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru, v súlade s touto rámcovou dohodou, 
c) kúpnu cenu v súlade s touto rámcovou dohodou, t.j. cenu podľa prílohy č. 1, 
d) miesto určenia tovaru (miesto, kam ma byť tovar dodaný), 
e) lehotu, v ktorej ma byť tovar dodaný (termín dodávky), 
f) číslo objednávky a dátum vystavenia objednávky a uvedenie tejto rámcovej dohody, na 

základe ktorej objednávku vystavuje, 
g) podpis oprávnenej osoby za kupujúceho s odtlačkom pečiatky kupujúceho, to neplatí 

pre objednávku odoslanú e-mailom. 
3. Objednávku môže kupujúci doručiť predávajúcemu osobne, kuriérom, poštou, telefaxom 

alebo e-mailom. 
4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej 

ceny (alebo jej časti) za akýkoľvek tovar dovtedy objednaný alebo so zaplatením akejkoľvek 
inej pohľadávky predávajúceho vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody, nemá predávajúci 
povinnosť dodať kupujúcemu žiadny objednaný tovar. 

čim 
Cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje, že za dodaný tovar zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
(podľa jednotlivej kúpnej zmluvy). Cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje v súlade 
s cenníkom tovaru predávajúceho, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. 

2. Zmluvne strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe 
faktúry predávajúceho, ktorú predávajúci vystaví bezodkladne po potvrdení objednávky 
v súlade s čl. II tejto rámcovej dohody. Faktúra bude obsahovať najmä nasledujúce údaje: 

a) označenie faktúry a jej číslo, 
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho, 
c) predmet dodávky (množstvo a špecifikáciu objednaného tovaru) a miesto určenia 

tovaru, 
d) deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti, 
e) obchodné meno penažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
f) kupnú cenu za tovar a celkovú fakturovanú sumu, 
g) ďalšie náležitosti vyplyvajúce z platných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, 
a to prostredníctvom banky na účet predávajúceho uvedený vo faktúre. Penažny záväzok 
kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky je splnený 
pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho v jeho banke. Zmluvné strany sa dohodli, že 
pokiaľ plnenie kupujúceho nepostačuje na úhradu všetkých záväzkov kupujúceho voči 
predávajúcemu, započíta sa toto plnenie na záväzok najskôr splatný, a to najskôr na 
príslušenstvo. 

4. Cena tovaru je dohodnutá vrátane obalov, balenia, dopravy do miesta plnenia, poistenia 

a ďalších nákladov spojených s dodaním tovaru kupujúcemu pri splnení minimálnej 



vyšky objednávky 40,00 EUR bez DPH. 
5. Na tovary, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 a ktorých potrebu nebolo možne predvídať pred 

uzavretím zmluvy, poskytne predavajúci veľkoobchodné ceny podľa aktuálneho 
veľkoobchodného cenníka. 

ČL IV. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, ktorého akosť bude v 
súlade 
s požiadavkami kupujúceho stanovenými v tejto rámcovej dohode, previesť na neho 
vlastnické právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom 
spolupôsobiť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: 
a) v dohodnutom množstve, 
b) v dohodnutom termíne dodávky podľa potvrdenej objednávky, 
c) do dohodnutého miesta určenia uvedeného v objednávke, 
d) s dohodnutými vlastnosťami a v kvalite v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
e) s vyznačenými údajmi podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov, 
f) v riadnom obale a pre prepravu riadne vybavený. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do dohodnutého miesta určenia podľa jednotlivej kúpnej 
zmluvy v termíne uvedenom v potvrdenej objednávke. 

4. V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar 
kupujúcemu v dojednanom termíne, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru o dobu trvania 
týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok 
podľa prvej vety kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi. 

5. Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom 
liste. Jedna kópia dodacieho listu zostáva kupujúcemu. 

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar. 

ČL V. 
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe. 

2. Kupujúci je povinný o vadách dodaného tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení 
písomne podať správu predávajúcemu. V tejto správe o vadách tovaru musí kupujúci okrem 
iného vady špecifikovať (opísať a uviestť, ako sa prejavujú). 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho do 30 dní od potvrdenia prevzatia 
reklamovaného tovaru. 

4. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
platných noriem a poskytuje na dany tovar podľa predmetu tejto rámcovej dohody záruku po 
dobu 24 mesiacov odo dňa písomne potvrdeného prevzatia tovaru. 

5. Podmienky reklamačného konania: 
a) Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomnou 

formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zaniká. 
b) Skryté vady je povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 

skončenia záručnej doby. 
6. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady tovaru na vlastné náklady. 
7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným 

konaním kupujúceho. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje zámka na 



akosť, nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na tovare) 
vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci. 

8. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

ČI. VI. 
Úrok z omeškania 

1. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu 
zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy 
za každý, aj začatý, deň omeškania. 

2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podľa čl. IV. ods. 2 písm. b) tejto 
rámcovej dohody, zaväzuje sa zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny 
tovaai, t.j. z ceny nedodaného tovaru, za každý, aj začatý, deň omeškania. 

3. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany 
postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. 

či. vn. 
Doručovanie písomností 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto 
rámcovou dohodou, vrátane jednotlivých kúpnych zmlúv, sa považuje za doručenú druhej 
zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého 
predávajúcim ako odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo 
faxu kupujúceho ako príjemcu a z faxu použitého kupujúcim ako odosielateľom, ktoré 
potvrdí doručenie zaslaného dokumentu na čislo faxu predávajúceho ako príjemcu, 
alebo 

b) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak, alebo 
c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobne doručovania, doručením písomnosti 

adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. 
tohto článku. V prípade doručovania inak ako poštou, je možne písomnosť doručovať aj 
na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2. tohto článku, ak sa na tomto mieste 
zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj 
deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom odoprie doručovanú písomnosť 
prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", 
„adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 
poznámka zakladá na pravde alebo v prípade doručovania kuriérom alebo osobne aj 
deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý. 

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán 
uvedené v záhlavi tejto rámcovej dohody, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 
doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie 
písomnosti na základe rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa 
príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú 
zmluvnú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto 



rámcovej dohody alebo jednotlivej kúpnej zmluvy musia byť doručované výhradne poštou 
ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

I. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania celkového finančného 
limitu 10.000,- EUR (slovom desťtisíc eur) bez DPH podľa toho, co nastane skôr. 

2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
z tejto rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré 
môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých kúpnych zmlúv podľa podmienok dohodnutých 
v tejto rámcovej dohode. 

3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Zmeny a doplnky k tejto rámcovej dohode je možne robiť len formou písomných dodatkov 
po súhlase obidvoch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sú oprávnene odstúpiť od tejto rámcovej dohody, keď sa pre niektorú z nich 
stalo splnenie podstatných zmluvných povinnosti úplne nemožným, ako aj pri podstatnom 
porušení zmluvných povinnosti druhou stranou. Zmluvne strany sa dohodli, že za podstatné 
porušenie povinnosti sa považuje každé porušenie povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej 
dohody. 

6. Výpovedná lehota rámcovej dohody je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Rámcovú dohodu je možné vypovedať aj bez uvedenia dôvodu výpoveďou ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán. 

8. Zmluvné vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

9. Neoddeliteľnou sučasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Cenník a špecifikácia tovaru 
predávajúceho. 

10. Rámcová dohoda je spracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jedno vyhotovenie. 

II. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

V Krivanoch, dňa 28.02.2019 V Prešove, dňa 28.02.2019 

Kupujúci: Predávajúci: 

c i v m 

Záverečné 
ustanovenia 

P r e s t a fe*, 
ä 

Mgr. Mária Kromková 
riaditeľka 

Ing. Slavomír Polák 
konateľ 


