
 

R Á M C O V Á   K Ú P N A   Z M L U V A 

na dodávku tovaru 

(ďalej len „zmluva“) 

 

(uzatvorená podľa s § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

medzi 

 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci: Ing Miroslav Maršalek - SVOISOFT 

 

Sídlo:  Zimné 188, 053 23 Rudňany 

Zastúpený: Ing Miroslav Maršalek 

IČO:  330686579 

IČ DPH:  SK1020686579 

DIČ: 1020686579 

Zapísaný v registri: OÚ SNV 810-4327 

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA 

Kód banky: 5600 

Číslo účtu:  3560553002 

Tel, fax: 053/4412569 

E-mail: engqmiro@mail.t-com.sk 

  

 

a 

 

Kupujúci:  Obec Rudňany 

 

Sídlo:  Rudňany 234 

IČO:  00329533 

DIČ:  2020717842 

Štatutárny zástupca:  Bc. Rastislav Neuvirth 

Bankové spojenie:  VUB Spišská Nová Ves 

Číslo účtu: 24120592/0900 

Tel.:              053 4499102 

E-mail: rudnany@rudnany.sk 

  



  

Článok I. 

Východiskové podklady zmluvy 
 

1. Kupujúci, ako verejný obstarávateľ podľa zákona NR SR 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“) postupoval pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania tovaru podľa 

ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade 

ponukou predávajúceho do verejného obstarávania.   

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru a služieb predávajúcim v oblasti výpočtovej techniky, 

kamerového systému, vrátane služieb, súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými 

prostriedkami predávajúceho a spôsobom, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými 

predpismi, vyložením tovaru do skladu na miesto určenia, na základe objednávok kupujúceho a za 

podmienok, uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať 

a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, podľa platobných podmienok, 

dohodnutých v tejto zmluve.  

2. V súlade s verejným obstarávaním sa jedná o dodávku podľa potreby kupujúceho rôznych 

druhov tovaru.  

3. Počas trvania zmluvy môže mať kupujúci záujem o dodanie tovaru, ktorý nie je zahrnutý v 

bode 1. V tom prípade je kupujúci oprávnený objednať tento tovar na základe výberu požadovaných 

tovarov z katalógov predávajúceho.  

4. Objednávky môžu byť kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy.  

 

Čl. III. 

Dodanie tovaru 
 

1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať tovar, po 

dobu trvania tejto zmluvy. Požiadavky kupujúceho na nákup tovaru bude predávajúci realizovať na 

základe písomnej objednávky (doručenej e-mailom, faxom, poštou) s uvedením požadovaného 

sortimentu a množstva objednaného tovaru v súlade so špecifikáciou položiek tovaru.  

2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 4 pracovných dní od doručenia 

objednávky na adresu odberného miesta kupujúceho. Za odberné miesto kupujúceho tovar preberie 

poverený zamestnanec kupujúceho.  

3. V prípade, ak kupujúci eviduje u kupujúceho viacero neuhradených faktúr po splatnosti, na túto 

skutočnosť upozorní kupujúceho. Zároveň má kupujúci nárok na pozastavenie dodávok 

kupujúcemu po dobu, kým nedôjde k úhradám zo strany kupujúceho.  

4. Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom 

množstve, zodpovedajúcej kvalite, v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení. 

5. Dopravu predmetu zmluvy do sídla kupujúceho zabezpečuje predávajúci. 

6. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, 

balenie a svojim podpisom na faktúre, slúžiacej aj ako dodací list, túto skutočnosť potvrdiť.  

 

 

 

 

 



  

Čl. IV. 

Kúpna cena 
 

1. Kupujúci za predávajúcim riadne dodaný, odovzdaný a kupujúcim prevzatý predmet tejto 

zmluvy, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

tohto článku.  

2. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho do verejného 

obstarávania. 

3. Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho, vrátane 

dodávky na miesto dodania, ceny sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných 

v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi.  V cene sú 

zahrnuté náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby. Cena za dodané 

množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých 

tovarových položiek a ich ceny za mernú jednotku, uvedenej v cenníku. Sadzba DPH bude účtovaná 

v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie. 

4. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu 

zmluvy.  

5.    Cena práce sa stanovuje na 20,00 € s DPH za 1 hodinu. 

 

 Čl. V. 

Platobné podmienky 
 

1. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie 

položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.  

2. Kupujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od jej doručenia. Dodaný 

tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.  

3. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti tak, aby úhrada 

kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový 

účet dodávateľa. Pri hotovostnej platbe je odberateľ povinný platiť najneskôr v deň uvedený na 

daňovom doklade ako deň splatnosti.  

 

Čl. VI. 

Akosť tovaru, záruka a reklamácie 
 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a normami platnými v Slovenskej republike, bude v zodpovedajúcej kvalite a že si tieto 

vlastnosti zachová počas záručnej doby. 

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. 

3. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou 

manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, 

než obvyklým zaobchádzaním.  

4. Prepravné náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou dodaného tovaru hradí predávajúci, ak 

je reklamácia neoprávnená, prepravné náklady súvisiace s reklamáciou hradí kupujúci. 

 

Článok VII. 

Doba plnenia zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s dobou plnenia odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 

31.12.2022 . 



  

2. Predmet zmluvy bude predávajúcim zrealizovaný počas účinnosti tejto zmluvy na základe 

požiadaviek kupujúceho. 

 

Čl. VIII. 

Zánik zmluvy 
 

1. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý je uzavretá. 

2. Pred uplynutím času, na ktorý je zmluva uzavretá, je možné zmluvu ukončiť bez udania 

dôvodu doručením písomnej výpovede s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota 

začína plynúť prvým dňom po dni doručenia výpovedi zmluvy druhej strane. Vypovedanie tejto 

zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z konkrétnych 

objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 

kupujúceho. 

2. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, a to 

formou písomných dodatkov.  

3. Všetky práva  a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane predávajúci a jeden  

rovnopisy dostane kupujúci. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej. Zmluvné strany vyhlasujú, 

že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných zvlášť nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

  

 

 

 

 

V Rudňanoch   1.1.2021                                                  V Rudňanoch   1.1.2021 

 

 

 

 

 

 

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

             Bc. Rastislav Neuvirth                                                Ing. Miroslav Maršalek 

                  starosta                       majiteľ      

 

 


