Rámcová dohoda na dodávku tovaru
(ďalej len „rámcová dohoda“)
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a súvisiacich právnych predpisov
ČLÁNOK I.
1. Objednávateľ: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
Sídlo: Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
IČO: 00165476
Zastúpený: MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ
DIČ: 2021328045
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu: SK98 0200 0000 0011 3955 8257
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Dodávateľ:
KOVONAX spol. s r.o.
Sídlo: Sušilova 477, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 46345949
Zastúpený: Ing. Zdeněk Šimčík
DIČ: CZ46345949
IČ DPH: CZ46345949
Bankové spojenie: FIO BANKA
č. účtu: 2701551090/2010
(ďalej len „dodávateľ“)
ČLÁNOK II.
PREAMBULA
1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného
obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti,
najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová
dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.
ČLÁNOK III.
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody a
na jej základe vyhotovených objednávok dodávať pre objednávateľa tovar v rozsahu určenom
objednávateľom a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu,
ako aj ďalšie podmienky dohodnuté touto rámcovou dohodou.
2. Predmetom rámcovej dohody je dodávka 40 ks mechanicky ovládaných pojazdných
polohovateľných lôžok objednávateľovi podľa špecifikácie a ceny, ktoré tvoria Prílohu č. 1
rámcovej dohody, a to počas doby platnosti tejto zmluvy.
ČLÁNOK IV.
PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK
1. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa bude realizovať formou
písomných objednávok, ktoré sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

2. Objednávky je objednávateľ oprávnený zasielať na adresu oprávnenej osoby dodávateľa
prostredníctvom e-mailovej správy, alebo písomne poštou, pričom dodávateľ potvrdí prijatie
objednávky objednávateľovi písomnou formou.
3. Objednávka musí obsahovať názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín
dodania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
4. Lehota dodania tovaru na základe objednávok je do 45 dní odo dňa doručenia objednávky
dodávateľovi.
ČLÁNOK V.
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA
1. Miesto plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je sídlo objednávateľa.
2. Odovzdanie predmetu rámcovej dohody sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu
oprávnenými osobami zmluvných strán v mieste dodania podľa odseku 1 tohto článku.
3. Prepravu predmetu rámcovej dohody na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné
náklady.
4. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických
a právnych vád, riadne, včas a v dohodnutom množstve.
5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody ihneď po jeho prevzatí
a podpísaní dodacieho listu.
6. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním predmetu tejto rámcovej
dohody po podpise dodacieho listu.
ČLÁNOK VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena predmetu tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Súčasťou ceny je aj DPH. V cene sú započítané aj obaly, náklady na dopravu a vykládky do
skladu na miesto dodania predmetu tejto rámcovej dohody.
3. Zmluvná cena je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
4. Cena tovaru podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto rámcovej dohody a je platná počas trvania platnosti dohody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za dodaný tovar na základe objednávok je do
výšky 18 400 EUR bez DPH počas trvania rámcovej dohody. Maximálna cena je stanovená
na základe oceneného zoznamu jednotlivých druhov tovaru a stanoveného predpokladaného
množstva, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tejto dohody.
6. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadne zálohy.
7. Dodávateľovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávateľovi dňom dodania predmetu
tejto rámcovej dohody na miesto dodania objednávateľa a podpísaním dodacieho listu
oprávnenými osobami zmluvných strán.
8. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti,
objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie dodávateľovi.
9. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými
náležitosťami objednávateľovi.
10. V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje
cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté
v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto
zmluvy je viac ako 5 % v neprospech podľa tejto zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť
objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

ČLÁNOK VII.
ZMLUVNÉ SANKCIE
1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením objednávky podľa ČLÁNKU IV. ods. 4 tejto
rámcovej dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky
tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený uplatniť
u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny faktúry za každý deň
omeškania.
ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú – od 1.7.2019 do 30.6.2020 alebo do
vyčerpania finančného limitu – maximálnej ceny uvedenej v ČLÁNKU VI. ods. 5, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Pred uplynutím lehoty stanovenej v ods.1 tohto článku je možné rámcovú dohodu ukončiť
písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Od rámcovej dohody je možné okamžite odstúpiť v prípade jej podstavného porušenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvných povinností budú považovať
najmä:
a. ak dodávateľ opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania
dohodnutých termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam objednávateľa,
b. ak objednávateľ opakovane neuhradí prevzaté plnenie predmetu rámcovej dohody v
termíne do 30 dní po uplynutí dátumu splatnosti.
4. Obidve zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu písomne vypovedať pred uplynutím jej
platnosti aj bez udania dôvodov s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho
súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore
s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka
neplatný.
6. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných
písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.
7. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
SR. Rámcovú dohodu zverejní Objednávateľ.
8. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden rovnopis pre dodávateľa a jeden
rovnopis pre objednávateľa.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto rámcovou dohodou boli oboznámené, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
10. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
V Kováčovej dňa 2.7.2019

______________________________

__________________________________

Objednávateľ

Dodávateľ

