
Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „dohoda“) 

            

Čl. I 

Účastníci dohody 

 

Kupujúci 

Názov: Materská škola      

Sídlo: Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava   

Zastúpený: Mgr. Monika Zelenková, riaditeľka  MŠ   

IČO: 31 808 999   

DIČ: 2022050635    

Bankové spojenie: Tatra banka  

IBAN:  SK45 1100 0000 0026 2374 2800  

(ďalej len “kupujúci”) 

a 

Predávajúci 

Názov: DROGÉRIA Milan Stratený 

Sídlo: Eisnerová 50, 841 07 Bratislava   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: vložka č.: 24434/V, oddiel: Sro 

Zastúpený: Milan Stratený, konateľ  

IČO: 13951602   

DIČ: 1020191282     

Bankové spojenie: VÚB banka 

IBAN: SK12 0200 0000 0019 2722 0951    

(ďalej len “predávajúci”) 

(kupujúci a predávajúci spolu ďalej ako „účastníci dohody“) 

 

uzatvárajú túto dohodu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). 

 



Čl. II 

Predmet dohody 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu na vlastnú zodpovednosť a za podmienok 

dohodnutých v tejto dohode tovar – hygienické a čistiace potreby pre pracoviská kupujúceho (ďalej 

len „tovar“) v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto dohody – „Špecifikácia a kalkulácia 

ceny“ na miesta plnenia.  

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške a spôsobom tak, ako 

je to špecifikované v čl. IV dohody.  

Čl. III 

Dodacie podmienky a miesto plnenia 

1. Predávajúci bude dodávať tovar kupujúcemu počas platnosti tejto dohody podľa skutočných potrieb 

kupujúceho, ktorý má právo určiť druh a presné množstvo tovaru pri jednotlivej dodávke. Kupujúci 

nie je povinný kúpiť od predávajúceho celé množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, 

a je len na rozhodnutí a potrebách kupujúceho koľko a aký tovar od predávajúceho kúpi.  

2. Tovar bude dodávaný na základe objednávky kupujúceho. 

3. Predávajúci bude zabezpečovať dodanie tovaru vo svojom mene a na svoje náklady, zodpovedá za 

to, že dodaný tovar nebude v rozpore s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike a touto dohodou, že ho dodá v bezchybnom stave, 

v sortimente, množstve, v požadovanej kvalite a lehote podľa tejto dohody.  

4. Lehota dodania tovaru je účastníkmi dohody dohodnutá do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa 

doručenia objednávky predávajúcemu, ibaže kupujúci v objednávke vzhľadom k povahe zákazky 

stanoví dlhšiu lehotu dodania.  

5. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do miest plnenia výhradne v pracovných dňoch v čase od 

8:00 hod do 14:00 hod. 

6. Miestom plnenia tejto rámcovej dohody je sídlo objednávateľa na ulici Milana Marečka 20 a na 

ulici Milana Marečka 16 v Bratislave. V prípade zmeny, týkajúcej sa pracovísk kupujúceho, resp. v 

prípade vzniku alebo zrušenia pracoviska kupujúceho, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti 

informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní 

odo dňa vzniku takejto skutočnosti, pričom nie je potrebné uzatvárať o tejto skutočnosti dodatok 

k dohode. 

7. Predávajúci dodá tovar v obale, na ktorom bude vyznačený typ výrobku, jeho názov a štandardné 

údaje, zabezpečí jeho naloženie, prepravu, dodanie do stanoveného miesta plnenia a zloženie 

v mieste plnenia. 



8. Prevzatie tovaru vykoná osobne zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý podľa objednávky 

skontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste predloženom predávajúcim súčasne 

s dodaným tovarom. Povinnosť riadne a včas dodať tovar splní predávajúci až dodaním tovaru do 

konkrétneho pracoviska kupujúceho v zmysle objednávky. 

9. Zodpovedný zamestnanec kupujúceho tovar neprevezme, ak nezodpovedá objednávke alebo je 

viditeľne poškodený. 

10. Zoznam zodpovedných zamestnancov kupujúceho za jednotlivé pracoviská kupujúceho, vrátane 

kontaktných údajov, odovzdá kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 

účinnosti tejto dohody. Každú zmenu zodpovedného zamestnanca oznámi osoba oprávnená konať 

vo veciach technických za kupujúceho osobe oprávnenej konať vo veciach technických za 

predávajúceho najneskôr do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny e-mailom alebo 

telefonicky. 

Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Účastníci dohody sa dohodli na kúpnej cene v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako na jednotkovej cene jednotlivých položiek tovaru, špecifikovanej 

v Prílohe č. 1 tejto dohody.  

2. DPH k cene tovaru, dodanému v súlade s podmienkami tejto dohody, bude fakturovaná 

predávajúcim vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 

poskytnutia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny sadzby DPH sa nevyžaduje úprava formou 

dodatku k tejto dohode, ale predávajúci bude automaticky účtovať sadzbu DPH platnú v čase 

poskytnutia zdaniteľného plnenia. 

3. Kúpna cena podľa tohto článku dohody je konečná a je zhodná s cenou z ponuky úspešného 

uchádzača, ktorého ponuku prijal kupujúci ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní a zahrňuje všetky náklady predávajúceho, spojené s plnením predmetu dohody, vrátane 

nákladov na dopravu tovaru do jednotlivých miest plnenia. 

4. V prípade, že predávajúci nie je platiteľom DPH, uvedie len cenu celkom, t. j. cenu vrátane DPH 

a informáciu, že nie je platiteľ DPH. 

Ak sa predávajúci, ktorý v čase uzatvorenia tejto dohody nie je platiteľom DPH, stane platiteľom 

DPH počas plnenia predmetu dohody, celková cena za plnenie podľa tohto ustanovenia dohody sa 

bude považovať za cenu vrátane DPH, a to odo dňa, kedy sa predávajúci stal platiteľom DPH. 

5. Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry, ktorú je predávajúci 

oprávnený vystaviť až po riadnom dodaní tovaru na základe objednávky kupujúceho, najneskôr 

však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po dni dodania tovaru,  pričom dokladom 



bude dodací list, potvrdený určeným zamestnancom kupujúceho, ktorý bude aj povinnou prílohou 

faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

kupujúcemu. 

6. Faktúra, vystavená predávajúcim, musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a touto dohodou. V opačnom prípade je kupujúci 

oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na opravu, pričom prestane plynúť lehota splatnosti 

faktúry podľa ods. 5 tohto článku dohody a nová lehota začne plynúť dňom preukázateľného 

doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

7. Predávajúcemu – platiteľovi DPH bude cena za predmet zmluvy uhradená iba na bankový účet, 

ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov, zverejnenom na webovom sídle finančného 

riaditeľstva. Predávajúci je povinný ihneď písomne informovať kupujúceho o každej zmene tohto 

bankového účtu. Ak predávajúci, ktorý je platiteľom DPH, nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1, 2 a 

3 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o DPH“), kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle ustanovenia § 69c ods. 1 zákona 

o DPH, t. j. uhradiť sumu vo výške DPH alebo jej časť uvedenú vo faktúre predávajúceho na číslo 

účtu správcu dane vedeného pre predávajúceho podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci nie je v 

omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá dohoda. Predávajúci v takom prípade nemá nárok 

na úhradu príslušnej časti faktúry zodpovedajúcej výške DPH, na úroky z omeškania ani akékoľvek 

iné sankcie súvisiace s neuhradenou príslušnou časťou faktúry. 

 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, 

stanovený touto dohodou, riadne zabalený a vybavený na prepravu, a že bude mať v čase 

odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa Prílohy č. 1 tejto dohody. 

 

2. V prípade, že tovar bude dodaný s vadami, aj keď sa vada stane zjavnou po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare, kupujúci je oprávnený uplatniť si nároky z vád tovaru v zmysle  § 

436 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Záručná lehota na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom jeho prevzatia určeným 

zamestnancom kupujúceho (jeho podpisom na dodacom liste). V prípade oprávnenej reklamácie sa 

záručná lehota predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. 



4. Za vady, ktoré vznikli alebo vyšli najavo v záručnej lehote, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak 

boli preukázateľne spôsobené nesprávnym používaním tovaru alebo nevhodnými prevádzkovými 

podmienkami, ktoré predávajúci nezapríčinil. 

5. V prípade preukázateľne neodstrániteľnej vady tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 

náhradný tovar  zodpovedajúcej kvality. 

Čl. VI 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare 

1.   Vlastnícke právo k tovaru dodanému podľa podmienok, dohodnutých v tejto dohode, prechádza na 

kupujúceho odovzdaním tovaru predávajúcim a prevzatím tovaru kupujúcim v súlade s čl. III ods. 

8 tejto dohody.  

2.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom odovzdania tovaru predávajúcim  

a prevzatia tovaru zodpovedným zamestnancom kupujúceho (jeho podpisom na dodacom liste) 

v konkrétnom mieste plnenia v súlade s čl. III ods. 8 dohody. 

Čl. VII 

Sankcie a náhrada škody 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru v lehote dohodnutej v čl. III ods. 5 tejto 

dohody je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 

0,5 % z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti podľa čl. 

IV ods. 5 tejto dohody je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 

podľa Obchodného zákonníka. 

 

3. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknutý nárok účastníka dohody na náhradu škody v celom 

rozsahu, ktorá mu preukázateľne vznikne v dôsledku nesplnenia povinností druhým účastníkom 

dohody. 

 

4. Kupujúci má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej 

povinnosti predávajúceho, platiteľa DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Kupujúci má zároveň právo 

uplatniť u predávajúceho trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom 

podľa § 69b zákona o DPH a z podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 

a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. 

 



5. Kupujúci je oprávnený  jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu, ktoré mu 

vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b  zákona o DPH, vrátane 

trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom a pohľadávky vzniknuté z 

dôvodu dlžného poistného na zdravotné poistenie. 

Čl. VIII 

Doba platnosti a ukončenie dohody 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

 

2.  Túto dohodu je možné ukončiť pred dobou, na ktorú bola dojednaná: 

a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 

b) písomnou výpoveďou kupujúceho, 

c) odstúpením od dohody v prípadoch, uvedených v tejto dohode. 

 

3. Kupujúci môže dohodu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody. 

4. Odstúpiť od tejto dohody je možné v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  

5. Kupujúci je zároveň oprávnený odstúpiť od dohody v prípade: 

a) porušenia povinností predávajúceho podľa čl. IX ods. 1 a 2 dohody, 

b) ak sa predávajúci stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie voči kupujúcemu, 

c) ak právnickej osobe predávajúceho bol uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v § 10 

zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. V prípade odstúpenia táto dohoda zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému 

účastníkovi dohody. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi 

dohody a musia v ňom byť podrobne uvedené dôvody odstúpenia. 

7. V prípade predčasného ukončenia dohody si účastníci dohody vysporiadajú všetky, a to aj finančné 

záväzky, prevzaté v súlade s podmienkami tejto dohody, o čom vyhotovia písomný protokol. 

8. Predávajúci vyhlasuje, že spĺňa podmienky v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, kupujúci je oprávnený od 

dohody odstúpiť a predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

 

 



Čl. IX 

Osobitné ustanovenia 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že písomnosti podľa tejto dohody sa doručujú osobne, poštou, 

kuriérskou službou alebo e-mailom. Každý z účastníkov dohody je povinný písomne informovať 

druhého účastníka dohody o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných údajov. 

Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla účastníkov dohody, 

uvedenú v čl. I dohody. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia, 

alebo dňom kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou 

službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka 

vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel. Písomnosti 

doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po ich 

odoslaní na emailovú adresu druhého účastníka dohody. 

2. Na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku dohody, alebo akéhokoľvek 

porušenia dohody, sa nepoužije e-mail. 

3. Písomnosti a komunikácia medzi účastníkmi dohody, týkajúca sa tejto dohody, bude prebiehať v 

slovenskom jazyku, vrátane vystavovania účtovných dokladov a ich príloh, pričom všetky 

oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú posielať druhému účastníkovi dohody na 

jeho adresu uvedenú v čl. I tejto dohody, na jeho dodatočne písomne oznámenú adresu alebo na 

adresu evidovanú v Obchodnom alebo inom registri. 

Čl. X 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

1. Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s 

dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto dohody, ktoré by spôsobilo, že by účastníci dohody 

alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne 

záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane 

urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom 

orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov 

orgánov verejnej správy.  

 

2. Účastníci dohody sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu 

zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody, a rovnako 

neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v 

mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s 

dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto dohody v rozpore s Etickým kódexom Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „Etický kódex kupujúceho“) 



 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú bezodkladne informovať druhého účastníka dohody, pokiaľ si budú 

vedomí alebo budú mať podozrenie na správanie vykazujúce znaky korupcie, a to pri dojednávaní, 

uzatváraní alebo pri plnení tejto dohody. 

 

4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením 

tejto dohody je poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rozpore s týmto 

článkom dohody, môže účastník dohody od tejto dohody odstúpiť. 

 

5. Účastníci dohody potvrdzujú, že sa oboznámili s Etickým kódexom kupujúceho zverejneným na 

webovom sídle kupujúceho a zároveň sa zaväzujú k dodržiavaniu apolitickosti vo vzájomnom 

postupe pri uzatváraní dohody, ako i k dodržiavaniu základných morálnych a etických hodnôt 

ustanovených v obsahu Etického kódexu kupujúceho.  V prípade nedodržiavania stanovených 

apolitických, morálnych a etických hodnôt je účastník dohody oprávnený od tejto dohody odstúpiť. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať túto dohodu je možné len na základe dohody obidvoch účastníkov vo forme 

písomného dodatku k dohode, podpísaného obidvomi účastníkmi dohody. 

 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých predávajúci obdrží 

jedno a kupujúci jedno vyhotovenie. 

 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto dohody a dodatkov k nej alebo 

rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť prednostne vzájomným rokovaním. Až po 

neúspešnosti  takéhoto rokovania sa účastníci dohody môžu obrátiť s návrhom na vyriešenie na 

príslušný súd. 

 

4. Rozhodným právom pre túto dohodu je slovenský právny poriadok. Na podmienky dohody 

účastníkov, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto dohody, sa plne vzťahujú príslušné ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade vzniku sporu sa ich účastníci môžu dovolávať. 

 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


