Rámcová dohoda na dodanie čistiacich a hygienických potrieb č.
Z145/2020-6
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 v spojení s ust. § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v spojení s ust. § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zmluva“) medzi:
Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka
IČO:
00164712
DIČ:
2020829943
IČ DPH:
SK2020829943
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK85 8180 0000 0070 0011 7526
kontakt:
Miloš Bohumel, koordinátor prevádzky
tel.:
02/204 76 119
kontaktný e-mail:
milos.bohumel@sng.sk
(ďalej len „objednávateľ“ )
Objednávateľ:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
objednávania, rozsahu a množstva tovaru,
tech. zabezpečenia, preberania tovaru a
reklamácií:

Miloš Bohumel, koordinátor prevádzky
Ondrej Mitický, referent prevádzky
Milan Benkovič, technický referent

a
Dodávateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
kontakt:
tel.:
kontaktný e-mail:
(ďalej len „dodávateľ“ )
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- prijímania objednávok a reklamácií:
(objednávateľ a dodávateľ sú ďalej jednotlivo uvádzaný taktiež ako „zmluvná strana“ a spoločne ako
„zmluvné strany“)

PREAMBULA
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky
„Čistiace a hygienické potreby“, ktoré realizoval objednávateľ v súlade s § 117 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“).

ČLÁNOK 1
Predmet zmluvy
1.1

1.2

Dodávateľ sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje dodávať objednávateľovi nové čistiace
a hygienické potreby (ďalej len „Tovar“) bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje objednaný Tovar, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, alebo
v objednávke podľa Článku 3 tejto zmluvy prevziať, a zaplatiť zaň dodávateľovi cenu podľa
Článku 2 bodu 2.2 tejto zmluvy.
ČLÁNOK 2
Cena a platobné podmienky

2.1

2.2
2.3

Celková cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a nemenná vo výške:
celková suma bez DPH.................................eur,
DPH
....................................eur,
suma vrátane DPH .....................................eur,(slovom:..........................................................)
a je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zároveň sa
zmluvné strany dohodli, že Tovar bude mať počas celého trvania tejto zmluvy ceny uvedené v
Prílohe č. 1.
Objednávateľ je povinný zaplatiť za dodaný Tovar cenu, ktorá sa vypočíta súčinom skutočne
dodaného množstva Tovaru a jednotkovej ceny príslušného Tovaru uvedenej v Prílohe č. 1.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena Tovaru určená spôsobom podľa bodu 2.2 tohto článku
bude konečná vrátane dopravy Tovaru na miesto plnenia:
Slovenská národná galéria, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, objekt Hurbanove
kasárne.

2.4

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný zakúpiť jednotlivé druhy tovarov
tvoriacich Prílohu č. 1, ani vyčerpať finančný limit uvedený v bode 2.1 tohto článku tejto
zmluvy. Dodávateľ sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovarov tvoriacich predmet
zmluvy.

2.5

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na
základe faktúry od dodávateľa. Faktúra bude obsahovať najmä nasledujúce údaje
a, Označenie faktúry a jej číslo;
b, Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a objednávateľa;
c, Predmet dodávky (množstvo a špecifikáciu objednaného tovaru);
d, Deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti;
e, Obchodné meno peňažného ústavu a číslo účtu dodávateľa;
f, Číslo príslušnej objednávky objednávateľa;
g, Kúpnu cenu za tovar a celkovú fakturovanú sumu;
h, Ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov;
i, Dodací list.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
V prípade, ak na faktúre budú uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude
obsahovať všetky dohodnuté podklady, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
dodávateľovi na prepracovanie a faktúra nie je splatná do odstránenia nesprávností na
faktúre. Doručením novej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

2.6
2.7

ČLÁNOK 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1

Dodávateľ je povinný dodať Tovar kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, a to na základe
písomnej objednávky objednávateľa (ďalej len „objednávka“), najneskôr do 7
kalendárnych dní od doručenia objednávky (čas plnenia), ak nie je dohodnuté inak. Za
písomnú objednávku sa považuje objednávka zaslaná dodávateľovi elektronickou poštou na
emailovú adresu/adresy:.................................

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Dodávka tovaru bude realizovaná na základe samostatných objednávok.
Dodávateľ je povinný nahlásiť dodávku Tovaru minimálne jeden deň pred predpokladaným
dňom dodania na emailovú adresu: milos.bohumel@sng.sk .
Dodávateľ odovzdá Tovar do rúk osôb oprávnených rokovať vo veciach objednávania,
rozsahu a množstva tovaru, technického zabezpečenia, preberania tovaru a reklamácií na
strane objednávateľa na základe dodacieho listu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť
faktúry.
Miesto dodania Tovaru a podrobnosti najmä o množstve a druhu objednaného Tovaru je
objednávateľ povinný uviesť v objednávke.
Dodávateľ je povinný objednávku potvrdiť.
ČLÁNOK 4
Vlastnícke právo

4.1

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru dňom prevzatia Tovaru, tzn. podpísaním
dodacieho listu/protokolu objednávateľom s vyznačením riadneho dodania Tovaru.
ČLÁNOK 5
Záruka

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

Ak pri Tovare v Prílohe č. 1 nie je uvedená záručná doba, tak platí že záručná doba pre tento
Tovar je 24 mesiacov.
Dodávateľ zodpovedá za množstvo a obvyklé, dohodnuté alebo špecifikované vlastnosti
Tovaru. V prípade vadného, poškodeného Tovaru alebo Tovaru, ktorého vlastnosti
nezodpovedajú vlastnostiam podľa požiadavky objednávateľa alebo vlastnostiam, ktoré má
mať taký Tovar, je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať tento Tovar.
Tovar je vadný aj vtedy, ak je poškodené jeho balenie v takom rozsahu, na základe ktorého
možno predpokladať poškodenie alebo znehodnotenie samotného Tovaru. V prípade vady
Tovaru má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť nahradiť vadný Tovar
Tovarom bez vád.
Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené na Tovare až do jeho
odovzdania.
Dodávateľ nezodpovedá za vady Tovaru po prevzatí tovaru objednávateľom, ktoré boli
spôsobené nesprávnym skladovaním Tovaru alebo nesprávnym nakladaním s Tovarom.
Lehota na uplatnenie nárokov zo záruky jednotlivých druhov tovarov začína plynúť dňom
prevzatia Tovaru objednávateľom.
ČLÁNOK 6
Sankcie

6.1

6.2

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním Tovaru v lehote podľa Článku 3 bod 3.1 tejto
zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške
0,5% z ceny objednávky, a to za každý aj začatý deň omeškania až do jeho dodania, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 30 dní odo dňa
preukázateľného doručenia príslušného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty (ďalej len
„oznámenie“) alebo faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne
bezhotovostne na bankové účty uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na faktúre.
ČLÁNOK 7
Ukončenie zmluvy a odstúpenie

7.1

Táto Zmluva zanikne
a) uplynutím doby jej trvania,

7.2
7.3

7.4

b) vyčerpaním finančného limitu,
c) písomnou dohodou zmluvných strán,
e) písomnou výpoveďou od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. Vyžaduje písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržanie termínu plnenia pri
akýchkoľvek dvoch samostatných plneniach (t.j. plneniach na základe dvoch objednávok)
alebo porušenie povinnosti dodávateľa odstrániť reklamované vady.
Výpoveď od zmluvy niektorou zmluvnou stranou vyžaduje písomnú formu a musí byť
doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
ČLÁNOK 8
Záverečné ustanovenia

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7

8.8

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami
oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií.
Na základe tejto skutočnosti dodávateľ výslovne súhlasí so zverejnením tejto Rámcovej
dohody v plnom rozsahu, v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu. Tento
súhlas udeľuje dodávateľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 24 kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do dňa vyčerpania finančného objemu predmetu
zmluvy uvedeného v Prílohe č.1, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočnosti
nastane skôr. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý objem predmetu zmluvy uvedený
v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné dokumenty sa považujú za neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy:
(a) Špecifikácia predmetu zákazky: „Čistiace a hygienické potreby“ (Príloha č. 1).
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto zmluve.
Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných
podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane
dodávateľ a dve vyhotovenia dostane objednávateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Rámcovej dohody je im dostatočne určitý a
zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Rámcovú dohodu si prečítali,
oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Objednávateľ:

Dodávateľ:

V Bratislave dňa:......................

V............................dňa:.....................

_______________________________
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
generálna riaditeľka

____________________________

