
 
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA   

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

predpisov 

1. Účastníci zmluvy 

 

1.1.  Kupujúci: Technické služby mesta Trebišov  

 Zastúpené:  Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 

Sídlo: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov 

IČO:  00188433 

DIČ: 2020749951 

IČ DPH: SK2020749951 

  IBAN: SK80 5200 0000 0000 06267726 

  (ďalej len „kupujúci“) 

 

1.2. Predávajúci:  Ing. Michal Timko REMPO  

Zastúpené: Ing. Michal Timko 

Sídlo: Bukureštská 29, 040 13  Košice 

IČO: 10812717 

DIČ: 1020631711    

IČ DPH: SK1020631711 

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: Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a toaletného papiera 

- 2022. 

 

3. Predmet rámcovej zmluvy 

 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať pre kupujúceho čistiace, 

dezinfekčné prostriedky a toaletný papier 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. 

3.5. Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom 

množstve uvedenom v Prílohe č. 1. 

 

 

4. Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

4.1. Miesto dodania tovaru: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 

Trebišov. 

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 

. 

4.4. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky potvrdí 

svojím podpisom na dodacom liste. 

4.5. Dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci sám na vlastné 

náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jej poškodením a 

znehodnotením. 

 

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 01.03.2022. 

5.2. Jednotková cena predstavuje  cenu tovaru a zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou 

tovaru, t. j. vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania tovaru. 

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:  8 632,597 € 

DPH:               1 726,523 € 

Cena s DPH:       10 359,12  € 

 

5.9. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 

prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr  s 30 
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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 

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. 

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. 

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 31.12.2022 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 bodu je 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: 16.03.2022              V Trebišove, dňa: 16.03.2022   

Kupujúci:                                                                      Predávajúci: 

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

                    Ing. Imrich Fekete                     Ing. Michal Timko  

                         riaditeľ                                               



Príloha č. 1 k rámcovej zmluve

Cenová ponuka

Názov zákazky: Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a toaletného papiera ‐ 2022

Identifikačné údaje predávúceho: Ing. Michal Timko REMPO
                                                           Bukurešťská 29
                                                           040 13  Košice

P.č. Predmet obstarávania MJ

Predpokladané 

množstvo MJ na rok 

2022

Cena za MJ bez DPH v €  Cena celkom bez DPH v €  Cena celkom s DPH v € 

1 aviváž 4l ks 20 3,15 63 75,60

2 BIOLIT na lietajúci a lezúci hmyz 400ml ks 58 3 174 208,80

3 čistiaci a dezinfekčný prostriedok na hrdzu a vodný kameň ‐ FIXINELA 500ml ks 229 1,1 251,9 302,28

4 čistiaci a dezinfekčný prostriedok na WC ‐ FIXINELA WC 750l ks 257 1,72 442,04 530,45

5 čistiaci prípravok na vodný kameň ‐ PULIRAPID ‐ 750ml ks 54 2,05 110,7 132,84

6 čistiací prostriedok na riad ‐ JAR ‐ 0,9l ks 233 1,491 347,403 416,88

7 čistiací prostriedok na sklo OKENA 500ml ks 25 0,48 12 14,40

8 čistiaci prostriedok na okná s alkoholom ‐ CLIN 0,5l ks 158 0,89 140,62 168,74

9 čistiaci prostriedok na sifóny a odpadové potrubia ‐ hydroxid sodný 1kg ks 79 2,5 197,5 237,00

10 dezinfekčný prášok ‐ CHLORAMIN 1kg ks 26 7,14 185,64 222,77

11 dezinfekčný prostriedok v spreji s rozprašovačom min. 500ml ks 131 2,2 288,2 345,84

12 diava s včelím voskom 330ml ks 31 2,4 74,4 89,28

13 gél na pranie 5l ks 3 4,6 13,8 16,56

14 handra tkaná 40x40cm ks 135 0,85 114,75 137,70

15 hubka na riad veľká 10ks v balení balenie 65 0,75 48,75 58,50

16 kuchynské utierky papierové, dvojvrstvové, návin 20m,2 ks v balení balenie 12 0,62 7,44 8,93

17 metla s drevenou násadkou 25 cm ks 6 2,65 15,9 19,08

18 metla s drevenou násadkou 40cm ks 20 4,9 98 117,60

19 metla ciroková ks 18 3,98 71,64 85,97



20 mop plochý na dlážku s teleskopickou násadou ks 17 7,2 122,4 146,88

21 náhradný poťah na plochý mop ks 69 1,58 109,02 130,82

22
suchý osviežovač wc sprej BRAIT DRY min. 300ml vône Purple Lips, Moon Garden, Gold 
Alaska ks 100 1,15 115 138,00

23 papierové utierky ZZ skladané 200ks v balení, rozmer 25x23cm balenie 140 0,54 75,6 90,72

24 prípravok proti plesniam s rozprašovačom SAVO 500ml ks 50 2,2 110 132,00

25 prachovka malá, min. 35x35cm ks 70 0,3 21 25,20

26 prášok na pranie min. 8kg ks 70 5,95 416,5 499,80

27 prášok na riad, umývadlá CITRA 400g ks 37 1,2 44,4 53,28

28 SAVO "perex" 1l ks 150 1,5 225 270,00

29 sprej na nábytok PRONTO 350ml ks 109 2,2 239,8 287,76

30 stierka na okná s teleskopickou rúčkou, šírka stierky 40cm ks 13 6,15 79,95 95,94

31 sprej proti blchám ks 35 2,5 87,5 105,00

32 tablety do pisoárov, 1,5kg vedierko vedierko 9 5,95 53,55 64,26

33 tekutý čistiaci krém na umývadla ‐ CIF 500ml ks 144 1,2 172,8 207,36

34
tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na čistenie a dezinfekciu verejných
hygienických priestorov ‐ KREZOSAN 950ml ks 60 2,15 129 154,80

35 tekutý dezinfekčný prípravok DOMESTOS 1l ks 189 1,15 217,35 260,82

36 tekutý dezinfekčný prostriedok na vodu a povrchy SAVO originál ‐ 1l ks 334 1,416 472,944 567,53

37 tekutý univerzálny čistič povrchov ‐ AJAX 1l ks 237 1,15 272,55 327,06

38 toaletný papier 2 vrstvový (68 alebo 69m) ks 2948 0,375 1105,5 1326,60

39 univerzálna savá utierka, 3ks balenie, rozmer 20x20cm balenie 81 0,44 35,64 42,77

40 utierka švedská, rozmer 30x30cm ks 218 0,3 65,4 78,48

41 vedro PVC 10l ks 37 1,4 51,8 62,16

42 vrecia na odpad 50x60 cm, 25ks v rolke, nie mikrotenové sáčky rolka 255 0,65 165,75 198,90

43 vrecia na odpad 60l ks 1636 0,06 98,16 117,79

44 vrecia na odpad 120l, 1100x700mm, hrubé ‐ čierne, PE, 120 MY ks 823 0,2 164,6 197,52

45 vrecia plastové 120l balenie 25ks balenie 150 2,05 307,5 369,00

46 WC košík závesný BREF ks 1108 0,85 941,8 1130,16

47 WC súprava plastová biela (kefa + nádobka) ks 93 0,8 74,4 89,28

SPOLU 8632,597 10359,12



Cenová ponuka predávajúceho zo dňa: 01.03.2022


