
Rámcová dohoda – návrh 
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len „dohoda“) 
 

Článok 1 
Účastníci dohody 

 
1.1 Kupujúci:    
Názov:     Mesto Handlová 
Sídlo:     Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Zastúpený:    Mgr. Silvia Grúberová, primátorka 
IČO:     00318094 
DIČ:     2021162660 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová 
Číslo účtu:    SK78 0900 0000 0003 7082 6010 
(ďalej len „kupujúci“)  
 
a 
 
1.2 Predávajúci:  
Názov:     .............................  
Sídlo:     ............................. 
Zastúpený:    ............................. 
IČO:     ............................. 
DIČ:     ............................. 
IČ DPH:    ............................. 
Bankové spojenie:   ............................. 
Číslo účtu:    ............................. 
Zapísaný v    ............................. 
(ďalej len „predávajúci“)   

(kupujúci a predávajúci spolu len „účastníci dohody“)  

Článok 2 
Preambula 

 
2.1 Účastníci dohody uzatvárajú túto rámcovú dohodu, ktorá vyplýva z výsledkov verejného 
obstarávania v zmysle zákona 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“), zadaním 
zákazky s názvom „Dodanie výpočtovej techniky“. 

Článok 3 
Predmet rámcovej dohody 

 
3.1 Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho, na základe objednávky dodať kupujúcemu 
tovar – výpočtovú techniku (ďalej spolu len „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému 
tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa Čl. 7 tejto 
dohody. 
 
3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č. 1 – Špecifikácia výpočtovej techniky a 
jej predpokladaných množstiev a ceny (ďalej len „príloha č. 1“).  
 
3.3 Predávajúci sa zaväzuje na základe písomných čiastkových objednávok vyhotovených                                      
a predložených kupujúcim dodať tovar podľa špecifikácie, v množstve a za ceny uvedené v prílohe č. 1 
tejto dohody a dopraviť tovar do miesta plnenia s odbornou starostlivosťou, ktoré určí kupujúci v súlade 
s Čl. 6 rámcovej dohody. Predávajúci do 3 dní po doručení objednávky od kupujúceho túto e-mailom 
potvrdí, čo do jej prevzatia aj jej obsahu. 



3.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu zmluvnú cenu tovaru podľa Čl. 7 
rámcovej dohody. 

Článok 4 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 
4.1 Predávajúci musí umožniť kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru formou dodacieho listu                 
a jeho kontrolu.  
 
4.2 Dodaný tovar špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho musí predávajúci dodať 
kupujúcemu bez vád.  
 
4.3 Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak kupujúci zistí preukázateľné 
vady dodaného tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru alebo zámenu tovaru v porovnaní                                 
s objednávkou kupujúceho.  

Článok 5 
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu 

 
5.1 Predávajúci dodá nový a doposiaľ nepoužitý tovar v štandardnej kvalite. Tovar bude dodávaný 
v takom balení, aby bol chránený pred poškodením alebo zničením. Z dôvodu preukázania schopnosti 
dodať požadovanú kvalitu tovaru, predloží predávajúci do 7 dní od uzatvorenia tejto rámcovej dohody 
platný certifikát alebo iný doklad autorizovaného partnera dodávateľa PC techniky: ............................ 
a certifikát alebo iný doklad autorizovaného partnera dodávateľa tlačiarní: .................................. .  
 
5.2 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom prevzatia tovaru (podpisu dodacieho listu kupujúcim). Predávajúci poskytuje 
kupujúcemu záruku za akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na 
použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatný 
autorizovaný záručný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami a bezplatnú údržba tovaru (práca a 
originálne, nepoužívané náhradné diely - pri vade podliehajúcej záruke) počas záručnej doby. Na  PC 
zostavy v bode č. 1 a Osobné mini počítače v bode č. 2 technickej špecifikácie tovaru uvedenej v prílohe 
č. 1 tejto dohody poskytne predávajúci on-site záruku nasledujúci pracovný deň. V prípade potreby 
odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla kupujúceho, bude predávajúci znášať všetky náklady s tým 
spojené (najmä, no nielen dopravu).  
 
5.3 Kupujúci je povinný prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu písomne, bez zbytočného 
odkladu, t. j. v lehote 14 dní po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia 
nárokov z vád tovaru (reklamácie) zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú 
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, a začne znova plynúť dňom odovzdania opraveného, resp. 
vymeneného tovaru. V prípade zistenia vady na dodanom tovare do 14 dní od jeho prevzatia, má 
predávajúci povinnosť vymeniť vadný tovar za nový v rovnakých parametroch na vlastné náklady. 
 
5.4 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Kupujúci je oprávnený požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za závadný tovar, 
dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád. Náklady spojené s reklamáciou 
znáša predávajúci. 
 
5.5 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 pracovných dní od jej uplatnenia.  
 
5.6  Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení vád, alebo bez 
zbytočného odkladu po tomto oznámení. Predávajúci je povinný zabezpečiť prevzatie reklamovaného 
tovaru na účely záručného servisu do 48 hodín od oznámenia vád.  
 
5.7 Predávajúci vyrieši oprávnenú reklamáciu do 14 dní odo dňa jej uplatnenia. 
a) v prípade uplatnenia nároku kupujúceho na dodanie náhradného tovaru je predávajúci povinný na 
vlastné náklady dodať náhradný tovar v kvalite a množstve zodpovedajúcim požiadavkám kupujúceho, 
a to v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia.  
b) v prípade uplatnenia nároku kupujúceho na opravu je predávajúci povinný zabezpečiť použitie 
originálne nepoužité diely v zákonom stanovenej lehote. 



Článok 6 
Miesto dodania a množstvo tovaru 

 
6.1 Miesto dodania tovaru bude sídlo kupujúceho: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová. Predávajúci dodá tovar v množstve a na pracovisko určené kupujúcim v konkrétnej 
objednávke. Predávajúci dodá tovar v štandardnej kvalite, dopraví ho na vlastné náklady na 
odberateľom určené miesto dodania v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
 
6.2 Predpokladané celkové množstvo odobraného tovaru počas doby platnosti rámcovej dohody je 
uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.  
 
6.3 Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1 rámcovej 
dohody.  
 
6.4 Predpokladané množstvo tovaru, uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody, môže kupujúci na 
jednotlivé tovary zvýšiť, alebo znížiť, pričom nesmie prekročiť konečnú zmluvnú cenu uvedenú v bode 
7.2 . 
 

Článok 7 
Zmluvná cena a špecifikácia tovaru 

 
7.1 Špecifikácia tovaru, predpokladané množstvo a zmluvná cena tovaru sú uvedené v prílohe č. 1 
rámcovej dohody. Zmluvná cena je v prílohe č. 1 rámcovej dohody uvedená ako cena za jednotlivé 
položky tovaru. PC zostava v bode č. 1, Osobný mini počítač v bode č. 2 a Notebook v bode č. 3 
technickej špecifikácie tovaru v cene obsahujú aj cenu nového a nepoužívaného softvéru: Microsoft 
Office 2019 SK. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
 
7.2 Súčet jednotkových cien za všetky položky tovaru vo všetkých objednávkach nesmie prekročiť 
konečnú zmluvnú cenu ............................. EUR bez DPH a ............................. EUR s DPH.  

Článok 8 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
8.1 Faktúru vystaví predávajúci po každej jednotlivej dodávke tovaru špecifikovaného v písomnej 
objednávke kupujúceho.  
 
8.2 Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe faktúry do 14 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Faktúra bude uhrádzaná výhradne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví dohody, pričom faktúra sa považuje za uhradenú okamihom odpísania sumy z účtu 
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky 
dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením nedostatkov, 
ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 14-dňová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.  
 
8.3 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi 
predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať 
originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry bude dodací list. 
 
8.4 Účastníci dohody sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu 
preddavkov, zálohových platieb.   
 
8.5 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, balným 
a dopravou tovaru do miesta dodania.  
 
8.6. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom                        
a v mieste dodania v súlade s touto dohodou. 
 
 



Článok 9 
Čas plnenia, dodacie podmienky 

 
9.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, druhu a v požadovanej kvalite podľa 
prílohy č.1 tejto rámcovej dohody a do miesta plnenia uvedeného v písomnej objednávke podľa bodu 
6.1.  
 
9.2 Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho do miesta 
plnenia uvedeného v písomnej objednávke v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 
kupujúceho predávajúcemu.  
 
9.3 Objednávku kupujúci doručí predávajúcemu e-mailom, ktorú poskytne predávajúci. Predávajúci sa 
zaväzuje kupujúcemu oznámiť čas dodávky tovaru do miesta plnenia najneskôr 24 hodín pred 
doručením dodávky. Dodávku tovaru bude predávajúci realizovať výlučne v pracovných dňoch.  
 
9.4 V prípade, že predávajúci neoznámi termín dodávky, kupujúci nie je povinný prevziať dodávku v deň 
doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej 
dodávky a jej opätovným doručením znáša predávajúci.  
 
9.5 Po dodaní tovaru kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu. Dodací list                               
a objednávka potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry.  
 
9.6. Dopravu tovaru do miesta dodania je povinný zabezpečiť predávajúci na vlastné náklady                                   
a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a 
znehodnotením. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci. 

Článok 10 
Výhrada vlastníckeho práva 

 
10.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia 
dodaného tovaru.  

Článok 11 
Sankcie 

 
11.1 Ak je predávajúci v omeškaní s plnením povinností podľa Čl. 9 tejto dohody, má kupujúci právo 
uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania s plnením dohody.  
 
11.2 Ak kupujúci poruší povinnosti podľa Čl. 8 rámcovej dohody, má predávajúci právo uplatniť si voči 
kupujúcemu úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  
 
11.3 Ak predávajúci nebude schopný dodávať tovar v požadovanej kvalite, v požadovanom množstve 
a za cenu, ktorú sám ponúkol vo verejnom obstarávaní, bude sa takéto konanie predávajúceho 
považovať za závažné porušenie rámcovej dohody. 
 
11.4 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 
ich uplatnenia. 

Článok 12 
Platnosť rámcovej dohody 

 
12.1 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 
 
12.2 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti                            
do 31.12.2021. 
 
12.3 Platnosť rámcovej dohody môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 12.2 rámcovej dohody 
zaniknúť tiež:  
 



a) písomnou dohodou účastníkov rámcovej dohody,  
b) písomnou výpoveďou,  
c) odstúpením od rámcovej dohody  
d) závažným porušením rámcovej dohody.  

12.3 Kupujúci a predávajúci môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah výpoveďou 
písomne s jednomesačnou výpovednou lehotou. Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi 
dohody.  
 
12.4 Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu závažného porušenia 
rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej dohody. Za závažné porušenie 
rámcovej dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru (Čl. 9 rámcovej dohody), 
omeškanie kupujúceho s platbou zmluvnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty 
splatnosti faktúry, dodanie tovaru, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v špecifikácii v prílohe č. 1 
rámcovej dohody a ak predávajúci neplní svoje záväzky podľa predchádzajúcich ustanovení tejto 
dohody. Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia odstúpenia od rámcovej dohody 
druhému účastníkovi dohody.  
 
12.5 Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od 
rámcovej dohody nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom 
odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od rámcovej dohody adresátom.  
 
12.6 Platnosť rámcovej dohody zaniká pred uplynutím doby uvedenej v bode 12.2 aj vtedy, ak súčet 
ceny objednaného a dodaného tovaru z tejto rámcovej dohody dosiahne celkovú hodnotu 
............................. EUR bez DPH a ............................. EUR s DPH.  

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                   
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
13.2 Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k rámcovej 
dohode, ktoré musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Dodatky sa po podpísaní 
oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.  
 
13.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike.  
 
13.4 Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis zostane 
predávajúcemu a tri rovnopisy zostanú kupujúcemu.  
 
13.5 Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 
rámcovú dohodu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola 
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  
 
13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 - Špecifikácia výpočtovej techniky a jej predpokladaných množstiev a ceny 

V ........................, dňa:.......................    V ........................, dňa: ....................... 
 
Za predávajúceho:       Za kupujúceho:  
 

 

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

 


