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Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 83 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“) 

ďalej len "zmluva" 

 

uzavretá medzi  

 

  

Kupujúci:     Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:     Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava 1 

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. č. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

Zástupca:    Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 

IČO:     00 397 865 

DIČ:     2020845332 

IČ DPH:     SK2020845332 

 

Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach jej realizácie: podľa 

prílohy č. 2 

 

(ďalej len „kupujúci“)  

 

 

 

Predávajúci: TECHTEAM, s.r.o. 
Sídlo:  Tomášikova 17, 821 09  Bratislava 

Zástupca:  Ing. Marek Kordoš – konateľ spoločnosti 

IČO:  44 690 321 

DIČ:  2022813463 

IČ DPH:  SK2022813463 

Bankové spojenie (IBAN):  SK70 1100 0000 0026 2686 2840 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

  vložka č. 57816/B 

 

Osoba oprávnená konať vo veciach: 

a) zmluvných:      Ing. Marek Kordoš - konateľ 

b) realizácie zmluvy:    Ing. Daniel Babinec – technický špecialista  

 

tel. č.:  02/482 696 52  

 

email:  sekretariat@techteam.sk 

 

 (ďalej len „predávajúci“) 
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Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže – 

„Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do 6 kW“ 

1.2. Touto zmluvou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja klimatizačných zariadení na 

základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových zmlúv, ktorými budú pri kúpe tovaru 

v celkovej cene bez DPH do 3 320,- EUR objednávky.  

1.3. Čiastkové zmluvy budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK uvedené 

v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom za kupujúceho ich bude podpisovať rektor alebo za 

jednotlivé fakulty ich dekani a za samostatne hospodáriace súčasti UK riaditelia a to 

v zmysle prílohy č. 2. Objednávky budú s predávajúcim uzatvárať a podpisovať za 

jednotlivé fakulty ich tajomníci a za samostatne hospodáriace súčasti UK riaditelia 

resp. kvestorka a to v zmysle  prílohy č. 2. V  čiastkových zmluvách, resp. 

objednávkach bude  presne určený druh tovaru a ostatné podmienky v súlade so 

zmluvou uvedená  ako množstvo tovaru, cena, miesto dodania, termín dodania 

a ostatné dodacie podmienky. Ak predávajúci zistí, že akákoľvek špecifikácia uvedená 

v čiastkovej zmluve, resp. objednávke má vady (nie je úplná, nie je jednoznačná 

a pod.), je povinný kupujúceho na toto písomne upozorniť.  

1.4. Predávajúcim sa pre účely tejto zmluvy považujú všetky subjekty uvedené ako 

zmluvná strana na strane predávajúceho. Za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy zodpovedajú všetky tieto subjekty spoločne a nerozdielne. Ako zástupca 

predávajúceho bude pri všetkých úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy voči 

kupujúcemu vystupovať: Ing. Daniel Babinec, Tel: +421 2 48 269 657, Mob: +421 

914 323,   mail : babinec@techteam.sk. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať počas doby platnosti tejto 

zmluvy kupujúcemu klimatizačné jednotky do 6 kW v kvalite, v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vrátane ich dodania na určené miesto, ich 

montáže a uvedenia do prevádzky so základným zaškolením obsluhy, všetko v súlade 

s prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len "tovar") na základe jednotlivých písomných 

objednávok kupujúceho a prevádzať na neho vlastnícke právo k tomuto dodanému 

tovaru za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne 

dodaný tovar podľa tejto zmluvy preberať a súčasne záväzok kupujúceho platiť 

predávajúcemu kúpnu cenu dodaného tovaru vo výške a spôsobom dohodnutým v 

tejto zmluve. Počas trvania zmluvného vzťahu sa môže vyskytnúť potreba kupujúceho 

na dodanie aj iného ako špecifikovaného tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. V  takomto prípade uskutoční kupujúci výber konkrétnych požadovaných 

tovarov z katalógu predávajúceho. 

2.2. Dodaný tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho musí predávajúci dodať 

kupujúcemu bez vád ako tovar nový (t.j. tovar, ktorý je nepoužívaný je priamo od 

výrobcu alebo iného podnikateľa, v originálnom balení spolu s originálnym 

príslušenstvom, návodom na použitie, spĺňajúci legislatívne podmienky uvádzania na 

mailto:babinec@techteam.sk
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trh, zodpovedá príslušným technickým normám a predpisom a pod.). Predávajúci berie 

na vedomie, že objednávanie tovaru podľa tejto zmluvy je právom kupujúceho, nie 

jeho povinnosťou. 

2.3. Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy je 550 000,- EUR bez DPH. 

Kupujúci nie je povinný odobrať predpokladané druhy a množstvo jednotlivých 

tovarov tvoriacich predmet zmluvy a ani vyčerpať tento predpokladaný finančný 

objem. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar. Celkové 

zakúpené množstvo tovaru bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb 

kupujúceho. 

2.4. Súčasťou tejto zmluvy je overenú fotokópiu poistnej zmluvy predávajúceho o poistení 

zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške 200 000 Eur s platnosťou a 

účinnosťou na obdobie platnosti zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Podmienky dodania tovaru 

3.1. Za predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru, zodpovedná osoba oprávnená konať 

vo veciach realizácie zmluvy, pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve/objednávke  uvedené 
inak. 

3.2. Tovar za kupujúceho preberá osoba uvedená v čiastkovej zmluve alebo objednávke, 

ktorú určí oprávnená osoba uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 72 hodín od zaslania 

objednávky od kupujúceho (emailom). V prípade uzatvorenia čiastkovej zmluvy začne 

lehota dodania podľa prvej vety plynúť v deň nadobudnutia účinnosti čiastkovej 
zmluvy. Ak deň účinnosti zmluvy pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, 

lehota dodania podľa prvej vety začne plynúť prvý nasledujúci pracovný deň. Lehota 

na dodanie objednaného tovaru v hodinách sa počíta v rámci pracovného času cez 

pracovné dni od 09:00 hod. do 16:00 hod. 

3.4. Kupujúci je oprávnený vo výnimočných prípadoch stanoviť aj kratšiu lehotu dodania. 

O výnimočnosti situácie bude predávajúci upozornený, čo najskôr po jej vzniku.  

3.5. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu priestory v ktorých bude vykonaná 
montáž tovaru a upozorniť ho na prípadné jestvujúce poškodenia budovy, alebo jej 

častí ako aj na skryté konštrukcie, vedenia a inštalácie, ktoré by mohli byť pri 

realizácii predmetu zákazky poškodené, ako aj na konštrukcie, ktoré vykazujú 

deformácie, prípadne môžu byť pri montáži predmetu zákazky deformované. V 
opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za ich poškodenie. Kupujúci zaistí, aby 

jednotlivé miesta plnenia zmluvy boli riadne pripravené na vykonanie prác v 

dojednanom termíne.  

3.6. Predávajúci je povinný vykonať dodanie predmetu zákazky na vlastnú zodpovednosť a 
plne znášať náklady na jeho vykonanie, vrátane nákladov na dopravu a montáž. 

Predávajúci je povinný postupovať pri dodaní predmetu zákazky s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
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technickými normami, ktoré sa na dodanie predmetu zákazky vzťahujú. Predávajúci sa 

zaväzuje vykonať dodanie predmetu zákazky riadne a včas. Riadnym dodaním 

predmetu zákazky sa rozumie, že predmet zákazky bude vykonané bez akýchkoľvek 

závad a nedorobkov, v súlade s touto zmluvou s aplikovaním všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem, a že bude plne spôsobilé na použitie na 

účel zodpovedajúci jeho určeniu. Včasným dodaním predmetu zákazky sa rozumie ich 

vykonanie v lehotách určených v tejto zmluve alebo v iných lehotách určených 

v čiastkových zmluvách alebo objednávkach. Predávajúci je povinný spolu s dodaním 
predmetu zákazky odovzdať kupujúcemu aj užívateľský manuál a akékoľvek iné 

dokumenty potrebné na riadne užívanie predmetu zákazky a zaväzuje sa zaškoliť 

určených zamestnancov kupujúceho ohľadne jeho používania.  

3.7. Prevzatie tovaru dodaného predávajúcim podľa tejto zmluvy potvrdí kupujúci na 
preberacom protokole, ktorý bude predložený zo strany predávajúceho pri dodaní a 

sfunkčnení tovaru. Preberací protokol musí obsahovať najmä:  

a) číslo objednávky,  

b) označenie zmluvných strán,  

c) sídlo zmluvných strán,  

d) IČO zmluvných strán,  

e) DIČ, IČ DPH zmluvných strán, ak im boli pridelené,  

f) označenie registrového súdu a čísla vložky, príp. označenie živnostenského úradu 

a čísla zápisu, príp. údaj o zápise v inom registri účastníkov,  

g) označenie tovaru (sériové číslo, rok výroby a pod.),  

h) množstvo tovaru,  

i) označenie a množstvo obalového materiálu,  

j) meno a priezvisko preberajúcej osoby spolu s uvedením jej funkcie,  

k) meno a priezvisko odovzdávajúcej osoby spolu s uvedením jej funkcie, 

l) dátum prevzatia tovaru,  

m) miesto dodania tovaru (uvedenia do prevádzky),  

n) vyjadrenie pracovníka kupujúceho v prípade odmietnutia prevzatia dodávaného 

tovaru,  

o) podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby.  

3.8. Pri prebratí tovaru sa uskutoční prehliadka funkčnosti tovaru, ktorú vykoná poverený 
pracovník kupujúceho.  

3.9. Riadnym dodaním tovaru pre potreby tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie 

objednaného tovaru vo funkčnom stave zo strany predávajúceho v lehote dodania 

tovaru kupujúcemu na miesto dodania tovaru s kladným výsledkom. Na preverenie 
vlastností a kvality tovaru potrebné funkčné preverenie tovaru, poverený pracovník 

kupujúceho za účasti zástupcu predávajúceho overí funkčnosť a kvalitu dodávaného 

tovaru jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky a následne potvrdí preberací 

protokol. Ak preberaný tovar nespĺňa vlastnosti a kvalitatívne požiadavky, takýto 
tovar kupujúci neprevezme a uvedie predávajúcemu dôvody neprebratia tovaru. V 

takomto prípade sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar funkčný a s 

požadovanými vlastnosťami a to bezodkladne.  

3.10. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom (strata, zničenie a 
poškodenie tovaru) dodanému zo strany predávajúceho prechádza na kupujúceho 

okamihom jeho riadneho odovzdania a prebratia v mieste dodania tovaru kupujúcemu.  
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3.11. Miestom dodania predmetu zákazky sú fakulty a súčasti kupujúceho uvedené v prílohe 
č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Konkrétne, resp. iné miesto 

dodania bude spresnené v čiastkovej zmluve/objednávke. 

3.12. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude zodpovedať Slovenským 
technickým normám a normám EÚ.  

 

Článok IV 

Kúpna cena a jej splatnosť  

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, že kúpna cena 
tovaru je stanovená v eurách (€) podľa ponuky tovarov predávajúceho, ktorá bola 

predmetom verejného obstarávania (príloha č. 1). Ponuka obsahuje ceny jednotlivých 

tovarov vrátane dopravy a ostatných služieb poskytovaných spolu s predmetom 
zmluvy. V prípade zníženia ceny jednotlivých tovarov podľa prílohy č. 1 sa 

predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovarov podľa prílohy č. 1 

minimálne v takej výške, aby cena tovaru zodpovedala cene, ktorú predávajúci 

poskytuje ostatným spotrebiteľom a obchodným partnerom vo forme svojho aktuálne 
platného cenníka dostupného na predajni, na internete alebo na obchodnom mieste (v 

prípade ak predávajúci má v rozhodnom čase viacero cenníkov uplatní sa cenník pre 

kupujúceho najvýhodnejší). Ceny určené v prílohe č. 1 - ocenenie jednotlivých druhov 

tovaru sú nemenné s výnimkou poskytnutých zliav (úprava ceny smerom nadol) zo 
strany predávajúceho.  

4.2. Kúpne ceny uvedené v prílohe č. 1, sú ceny konečné, t.j. ich súčasťou sú všetky 

náklady na obstaranie tovaru, všetky náklady na dovoz tovaru na územie SR a na 
dodanie tovaru spolu s jeho montážou a zaškolením zamestnancov kupujúceho, 

primeraný zisk, všetky príslušné dane a poplatky stanovené príslušnými právnymi 

predpismi vrátane DPH (ak je predávajúci platcom DPH), spotrebnej dane a cla.  

4.3. Predávajúci je povinný na kúpnu cenu, podľa bodu 4.1 až 4.2 tohto článku zmluvy za 
ním riadne dodaný tovar na základe jednotlivých písomných objednávok kupujúceho 

vystaviť faktúru (riadny daňový doklad) a túto doručiť do sídla kupujúceho spolu s 

príslušnou dodávkou.  

4.4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar predávajúcim, a to 
prostredníctvom úhrady doručených faktúr predávajúceho podľa bodu 4.3 tohto článku 

zmluvy a to v lehote ich splatnosti, ktorá je na základe dohody zmluvných strán 30 

kalendárnych dní odo dňa ich riadneho doručenia.  

4.5. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci 

môže takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa 

majú odstrániť. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 
dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

kupujúcemu.  

4.6. Kupujúci je povinný uhrádzať faktúry predávajúceho podľa bodu 4.4 tohto článku 

bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho v banke a č. účtu, ktorý má 
uvedený v hlavičke tejto zmluvy. 



6 

 

4.7. Faktúra má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry bude preberací protokol. Faktúra bude uhrádzaná výhradne 

prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na 
strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením 

čiastok uvedených v tejto faktúre. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na 

zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 

4.8. Daň z pridanej hodnoty bude vysporiadaná podľa platných právnych predpisov 
Európskej únie. 

 

Článok V 

Zodpovednosť za vady a záruka 

5.1. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich 

vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území SR a touto zmluvou. 
Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim.  

5.2. Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru 

kupujúcim, pokiaľ výrobca neurčí dlhšiu záručnú dobu. Predávajúci zodpovedá, že v 
záručnej dobe bude dielo plne funkčné a spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci 

jeho určeniu a že sa na ňom nevyskytnú žiadne vady. Záručná doba začne plynúť 

dňom odovzdania diela kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady v prípade, že 

vada bola spôsobená mechanickým poškodením, neodbornou obsluhou diela 
kupujúcim, alebo treťou osobou, alebo neodborným zásahom do diela. V prípade, že 

sa na diele počas záručnej doby vyskytne vada, kupujúci má právo požadovať jej 

bezplatné odstránenie (opravou, alebo výmenou chybných častí tovaru). Predávajúci je 

povinný odstrániť vadu na vlastné náklady do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 
oznámenia kupujúcim. V prípade omeškania predávajúceho s odstraňovaním vady má 

kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny daného 

objednaného tovaru za každý deň omeškania.  

5.3. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady 
súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a 

príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v tejto zmluve alebo vymienené v objednávke a 

všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou 
starostlivosťou.  

5.4. Kvalitatívne vady tovaru dodaného zo strany predávajúceho, ktoré neboli odhalené pri 

obhliadke tovaru, je kupujúci povinný oznámiť písomne predávajúcemu (reklamácia 

vád tovaru) bezodkladne po zistení vady tovaru.  

5.5. V prípade uplatnenia reklamácie vád tovaru zo strany kupujúceho záručná doba 

prestáva plynúť a danú časť začína plynúť nová dvojročná záručná doba dňom 

odovzdania vymeneného alebo opraveného vadného kusu tovaru.  

5.6. Oznámenie o vadách (reklamácia vád tovaru) musí minimálne obsahovať:  

a) označenie a číslo rámcovej dohody,  

b) číslo objednávky  
c) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,  

d) popis vady,  
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e) číslo preberacieho protokolu.  

5.7. V prípade reklamácie tovaru vada môže byt' odstránená dodaním náhradného tovaru 

za vadný tovar, dodaním chýbajúcich dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na 
tovar, opravou, úpravou tovaru.  

5.8. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií poskytnúť predávajúcemu plnú 

súčinnosť.  

 

Článok VI 

 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

6.1. V prípade nedodržania lehoty dodania tovaru podľa Článku III si kupujúci môže 

uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny objednaného 

tovaru za každú začatú hodinu omeškania. 

 

6.2. V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu Článku IV si predávajúci môže 

uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania v zákonnej výške z neuhradenej 

fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.   

 

6.3. Zaplatením zmluvnej ponuky nie je dotknutý nárok kupujúceho požadovať od 

predávajúceho náhradu škody.  

 

Článok VII 

Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy 

 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu, 550 000,-- eur bez DPH, podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

7.2. Táto zmluva môže byť ukončená okrem spôsobu uvedeného v bode 7.1. tohto článku 

splnením jedného z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy, 

b) stratou oprávnenia predávajúceho k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre 

realizáciu predmetu zmluvy, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na predávajúceho, 

e) odstúpením od zmluvy v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní, 
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7.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú 

zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

 

7.4. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  

a) omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 49 hodín (v zmysle Článku III bod 3.3), okrem prípadu, 

ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),  

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve,  

c) predávajúci poskytne kupujúcemu predmet zmluvy takým spôsobom, ktorý je 

v rozpore s touto zmluvou,  

d) kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

 

7.5. Odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie tejto zmluvy dohodou neovplyvňuje splnenie 

záväzkov oboch zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy alebo pred 

jej ukončením dohodou.  

 

7.6. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť 

druhej zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia 

zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto 

náležitostí je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo 

zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že 

zmluvná strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty 

stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to vzhľadom 

k povahe porušenia povinnosti možné. 

 

7.7. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva 

neskorší účinok odstúpenia. Za riadne doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy sa 

považuje jeho doručenie prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb alebo 

kuriéra druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 

doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu 

zmluvnej strany. 

 

7.8. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných 

pokút a na náhradu vzniknutej škody. 

 

7.9. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

záväzkov následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 
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7.10. V prípade pôsobenia vyššej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvných záväzkov sa 

predlžujú o dobu jej pôsobenia. 

 

7.11. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu 

upovedomiť písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, 

najneskôr však do 15 dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana 

neurobila, nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

 

Článok VIII 

 Osobitné ustanovenia 

 

8.1. Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k dodávke tovarov. Dodávka je možná až na 

základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy/objednávky. Keďže zmluva je výsledkom 

verejnej súťaže, oprávňuje zmluvné strany k uzatváraniu jednotlivých čiastkových 

kúpnych zmlúv/objednávok pre kúpu a predaj tovarov uvedených v Článku II 

spôsobom ustanoveným v Článku IX za ceny tvorené podľa Článku IV. 

 

 

Článok IX  

Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv 

 

9.1. Kupujúci zašle predávajúcemu návrh čiastkovej zmluvy poštou, faxom alebo e-

mailom na kontaktnú adresu uvedenú v zmluve. 

 

9.2. V návrhu čiastkovej zmluvy musia zmluvné strany uviesť:   

a) kupujúci - špecifikáciu predmetu čiastkovej zmluvy (druh, množstvo tovaru, 

termín, čas a miesto dodania a vyloženia tovaru a pod.), 

b) predávajúci - cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH,  

c) obe zmluvné strany - ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade so 

zmluvou. 

 

9.3. Predávajúci predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v troch 

rovnopisoch na podpis kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po predložení návrhu, 

pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve uvedené inak. 

 

 

Článok X 

Využitie subdodávateľov 

 

10.1. Ak predávajúci pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, ktorí sú známi, 

uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na 

vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov 

subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 
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pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia, funkcia.  

 

 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Adresa sídla 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel plnenia v 

% 

Meno a priezvisko osoby 

oprávnenej konať za 

subdodávateľa, adresa pobytu, 

dátum narodenia, funkcia 

*      

 
*(pozn. vyplní len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, doplní počet riadkov podľa potreby) 

 

 

 

10.2. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľoch.  

10.3. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu 

subdodávateľa:  

Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má 

predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

Navrhovaný subdodávateľ' musí spĺňať príslušné podmienky stanovené zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

10.4. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu kupujúceho.  

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou.  

11.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v 
celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.  

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá strana obdrží 2 rovnopisy.  

11.4. Túto zmluvu vrátane jej prílohy je možné meniť alebo dopĺňať len na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia 

byt' vykonávané vo forme písomného a očíslovaného dodatku za podmienok, že 
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uzavretie dodatku je v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluvné vzťahy 

neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia zmluvy boli neúčinné alebo sa 

neúčinnými stali, nebude tým dotknutá platnosť ostatného obsahu dohody. V tomto 
prípade bude neúčinné ustanovenie nahradené úpravou, ktorá je účelu neúčinného 

ustanovenia najbližšia.  

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu 
uzavrieť dohodu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 
 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej: 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka 

Príloha č. 2 - Fakulty a ďalšie súčasti UK a zodpovedné osoby 
Príloha č. 3 – Poistná zmluva 
 

Za predávajúceho:  Za kupujúceho: 

V Bratislave dňa:   V Bratislave dňa: 

 

 

 

  

 

 

Ing. Marek Kordoš 

konateľ spoločnosti 
 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

rektor UK 

 


