
RÁMCOVÁ ZMLUVA

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

1. Účastníci zmluvy

1.1. Kupujúci: Mesto Trebišov
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
IČO: 00 331 996 
D IČ :2020773590
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: Ing. Michal Timko REMPO
Bukureštská 29, 040 13 Košice
IČO: 10812717
DIČ: 1020631711
IČ DPH: 1020631711
IBAN: SK72 0200 0000 0001 8544 4512
Číslo živn. registra: 802-7297, Okresný úrad Košice
(ďalej len „predávajúci“)

2. Preambula

2.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup pre zákazku s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov.

2.2. Názov zákazky: Manuálne náradie -  2020.

3. Predmet rámcovej zmluvy

3.1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať pre kupujúceho tovar - 
manuálne náradie (rýle, lopaty, čakany, motyky, hrable, sekery, rôzne ručné nástroje, 
metly a iné) v členení uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je  aj 
dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu.
3.3. K plneniu zmluvy bude dochádzať na základe písomných objednávok. Aktuálne 

požadované množstvo tovaru bude konkretizované v objednávkach. Objednávky sa 
budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3.4. Predávajúci je  uzrozumený so skutočnosťou, že množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy je  len predpokladané a skutočne odobrané množstvo tovaru na základe 
tejto zmluvy sa bude odvíjať od potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy, ktoré 
sú v čase podpisu tejto zmluvy pre kupujúceho z dlhodobého hľadiska nepredvídateľné. 
Z uvedeného dôvodu si kupujúci vyhradzuje právo určiť presné množstvo tovaru, ktorý 
mu má byť dodaný zo strany predávajúceho, a to na základe samostatných objednávok.
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3.5. Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom 
množstve uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4* Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1. Miesto dodania tovaru: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, 
ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do 5 pracovných dní od objednania počas 
platnosti rámcovej zmluvy. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na 
uzavretú rámcovú zmluvu, požadovaný druh, aktuálne požadované množstvo 
a jednotkovú cenu tovarov uvedenú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, miesto dodania tovaru, 
dátum, pečiatku a podpisy poverených zástupcov kupujúceho,

4.3. Kupujúci bude objednávky zasielať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu 
predávajúceho: rempotv@gmail.com. Osobou zodpovednou za objednávky a prevzatie 
tovaru je  zamestnanec kupujúceho Klaudia Skašková, t.č. +421907608112

4.4 Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky potvrdí 
svojím podpisom na dodacom liste.

5. Cena, platobné podmienky

5.1. Cena tovaru je  stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách. Jednotková cena 
jednotlivých tovarov je  uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy a vychádza 
z cenovej ponuky predávajúceho zo dňa 15.01.2020.

5.2. Jednotková cena predstavuje cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu a vyloženie 
tovaru na miesto dodania.

5.3. Dohodnutá jednotková cena uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy 
je  maximálna.

5.4. Do jednotkovej ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je  prípustné premietnuť zmenu 
sadzby DPH.

5.5. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 
zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru.

5.6. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek.
5.7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
5.8. Celková cena za dodaný tovar neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku:

Cena bez DPH: 11 111,84 €
DPH: 2 222,37 €
Cena s DPH: 13 334,21 €

5.9. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 
prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr so 14 
dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia 
faktúry je  doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným zamestnancom 
kupujúceho, ktorý tovar prevzal).

5.10. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je  
oprávnený ju  vrátiť a predávajúci je  povinný faktúru podľa charakteru nedostatku
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opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia faktúry 
bez nedostatkov.

5.11. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 
splnením jeho záväzku.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru 
v zmysle jednotlivých faktúr.

6.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 
kupujúceho.

7. Zodpovednosť za chyby tovaru

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu 
minimálne 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak výrobca neurčil inak.

7.2. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať tovar bez zrejmých chýb.
7.3. Kupujúci je  povinný písomne oznámiť skryté chyby a zrejmé chyby nezistené pri 

preberaní tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 
konca dohodnutej záručnej lehoty. Predávajúci je  povinný písomne sa vyjadriť 
k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 
znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.

Oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať: 
číslo objednávky, 
popis chyby.

7.4. Uznané reklamované chyby predávajúci odstráni spôsobom podľa bodu 7.6. najneskôr 
do 5 dní po uznaní chyby.

7.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným skladovaním.
7.6. Kupujúcemu vyplývajú z chýb tovaru nároky na:

- bezplatnú výmenu poškodených tovarov za nové,
- náhradu vzniknutej škody,

pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho oznámi kupujúci predávajúcemu
v písomnej reklamácii.

7.7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú účastníci zmluvy 
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný 
zákonník v znení neskorších prepisov.

8. Obaly, balenie, doklady
8.1. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy.
8.2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.

9. Zmluvné pokuty
9.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za 
každý aj začatý deň omeškania.
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9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj 
začatý deň omeškania.

9.3. V prípade neodstránenia chybného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny chybného 
plnenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto zmluva 
platí do 31.12.2020 alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v bode 5.8, 
podľa toho čo nastane skôr.

10.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 -  Cenová ponuka.
10.3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že rámcová zmluva môže zaniknúť pred uplynutím 

dohodnutej doby a to vypovedaním zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom rámcovej 
zmluvy. Výpovedná lehota podľa tohto boduje 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhému 
účastníkovi rámcovej zmluvy.

10.4. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto 
zmluve po ich odsúhlasení oboma účastníkmi zmluvy. Takéto dodatky budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprevzatia adresátom) dňom nasledujúcim po dni 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

10.6. Táto zmluva je  vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva rovnopisy 
a predávajúci dva rovnopisy.

10.7. Účastníci sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.8. Účastníci uzatvárajúci túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť 
zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trebišove dňa: 24.01.2020 V Trebišove dňa: 24.01.2020

Kupujúci: Predávajúci:

PhDr. Marek Čižmár Ing. Michal Timko
primátor

4


