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RAMCOVÁ ZMLUVA 
na dodanie tovaru a poskytovanie služieb 

(ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 a §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) 
 

medzi: 
1. Objednávateľom: 
 
Obchodné meno:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:  00 626 031 
DIČ:  2021125821 
IČ DPH:   
Bankové spojenie:   
IBAN:   
 
Zastúpený:  Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
Kontaktná osoba:   Erik Páv - vodič, údržbár autoparku 
  Tel. č.:    , e-mail:  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
2. Dodávateľom: 
 
Obchodné meno: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s 
Sídlo:   Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 
IČO:   44 855 206 
DIČ:   2022850203 
IČ DPH:  SK2022850203 
Bankové spojenie:  
IBAN:    
Zastúpený:  Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 
   Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva 

Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva 
Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva 

Kontaktná osoba:  
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 
realizovaného Objednávateľom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky s názvom „Dodávka náhradných dielov a kompletný pozáručný 
servis, oprava a údržba služobných motorových vozidiel v správe SAŽP“. 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie náhradných dielov a súvisiaceho vybavenia (ďalej len 

„dodanie tovaru“) ako aj zabezpečenie kompletného pozáručného servisu, opráv a údržby 
služobných motorových vozidiel v správe Objednávateľa, vrátane servisných prehliadok 
a diagnostiky, a to v Banskej Bystrici, Bratislave a v Žiline, pre továrenské značky 
Renault, Hyundai, Škoda, Toyota, Peugeot, Citroën a Volkswagen (ďalej len „servis a 
služby“) („dodanie tovaru“ a „servis a služby“ spolu len „predmet zmluvy“) na základe 
čiastkových objednávok Objednávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je 
obsahom Prílohy č. 1- Opis predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 1“) zmluvy. 

2.2 Dodávateľ sa  zaväzuje  na  základe  písomnej  čiastkovej objednávky  Objednávateľa plniť 
predmet zmluvy riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za objednaný, riadne a včas splnený predmet zmluvy zaplatiť 
Zhotoviteľovi odmenu na základe Zhotoviteľom vystavenej a doručenej faktúry v zmysle 
čiastkovej objednávky. 

 
Článok III. 

Cena tovaru a platobné podmienky 
3.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená ako maximálny finančný limit vo výške 33 000 EUR 

(slovom: tridsaťtritisíc eur) bez DPH. Maximálny finančný limit pre dodanie tovaru 
predstavuje sumu max. 19 800 EUR bez DPH a maximálny finančný limit pre servis 
a služby predstavuje sumu max. 13 200 EUR bez DPH. K celkovej cene bude pripočítaná 
DPH vo výške 20% predstavujúca sumu 6 600 EUR (slovom: šesťtisíc šesťsto eur). 
Celková cena predmetu zmluvy je 39 600 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisíc šesťsto eur) 
s DPH. 

3.2 Cena predmetu zmluvy bude uhrádzaná čiastkovo na základe faktúr vystavených za 
čiastkové objednávky v súlade s položkovitým rozpočtom Dodávateľa, ktorý je súčasťou 
Prílohy č. 2- Návrh na plnenie kritéria/položkovitý rozpočet (ďalej len „príloha č. 2“) 
zmluvy a po odsúhlasení cenovej ponuky Dodávateľa Objednávateľom. 

3.3 Cenová ponuka Dodávateľa musí spĺňať princíp hospodárnosti a pri pochybnostiach o 
jej hospodárnosti má Objednávateľ právo vykonať prieskum trhu a porovnať cenovú 
ponuku Dodávateľa s bežnými cenami objednávaných položiek na trhu. 

3.4 Nehospodárnosť cenovej ponuky Dodávateľa zakladá právo Objednávateľa nezrealizovať 
dodanie tovaru alebo servisu a služieb u Dodávateľa, pričom Objednávateľ má z tohto 
dôvodu taktiež právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 7.4 zmluvy. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v cene podľa tejto zmluvy sú už zahrnuté všetky náklady, 
výdavky, poplatky alebo akékoľvek iné platby Dodávateľa spojené s plnením predmetu 
zmluvy a nemá nárok na odmenu naviac. 
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3.6 Na účely plnenia tejto zmluvy Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadny preddavok 
ani zálohu. 

3.7 Cena predmetu zmluvy je dohodnutá ako maximálna a možno ju meniť len dodatkom 
v súlade s §18 ZVO. 

3.8 Zmluvné strany sa dohodli na percentuálnej výške zľavy z ceny dodania tovaru, ktorá je 
uvedená v prílohe č. 2 a jej výška je nemenná počas celého obdobia trvania zmluvy, pričom 
ju nie je možné meniť ani dodatkom ku zmluve. 

3.9 Dodávateľ je povinný spoločne s dodaním tovaru doručiť Objednávateľovi faktúru za 
čiastkovú objednávku, ktorej povinnou prílohou je dodací list. 

3.10 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie alebo opravu. 
V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia riadne opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 
Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, pokoja alebo štátneho 
sviatku, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.11 Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 
- názov a číslo objednávky,  
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok (sumy za jednotlivé dodávky tovarov/servis 

a služby), 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná 

suma, konštantný a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby Dodávateľa. 

3.12 Lehota splatnosti faktúr je zmluvnými stranami stanovená v rozsahu 30 dní odo dňa 
doručenia Objednávateľovi. 

3.13 Dodávateľ vystaví a doručí faktúru Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. 
3.14 Odmena sa považuje za uhradenú okamihom jej odpísania z účtu Objednávateľa. Ak 

nastane omeškanie úhrady  z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je Objednávateľ 
po túto dobu v omeškaní s úhradou faktúry. 

3.15 Dodávateľ berie na vedomie, že úhrada faktúr Objednávateľom podlieha schvaľovaniu 
zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a 
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúcim 
dĺžke schvaľovacieho procesu zriaďovateľa Objednávateľa, ak táto doba presiahne lehotu 
splatnosti faktúr ustanovenú v bode 3.12 tohto článku. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať práva a povinnosti ustanovené v jednotlivých 

bodoch tohto článku, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných článkov tejto 
zmluvy a z prílohy č. 1. 
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4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá strana bude mať informáciu o akejkoľvek 
skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo zmariť alebo podstatne 
sťažiť plnenie predmetu tejto zmluvy, je táto strana povinná bezodkladne o tejto 
skutočnosti alebo okolnosti informovať druhú stranu. Tým nie je dotknutý nárok 
zmluvných strán na náhradu preukázateľnej škody vzniknutej v dôsledku takejto 
skutočnosti alebo okolnosti, ktorá je následkom porušenia zmluvných povinností niektorej 
zo zmluvných strán. 

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, v 
súlade s jeho ponukou a príslušnými právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa k 
plneniu predmetu zmluvy. 

4.4 Dodávateľ je povinný zasielať zákazkový list na e-mailovú adresu Objednávateľa 
efaktury@sazp.sk. 

4.5 Práva a povinnosti Dodávateľa: 
a) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie pre Objednávateľa prednostne, a to v rámci 

lehôt v zmysle prílohy č. 1 zmluvy. 
b) Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servis s náležitou starostlivosťou, vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej kvalite, v rozsahu a termínoch, 
c) Dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ku ktorým dôjde 

v dôsledku činnosti Dodávateľa, ako aj zanedbaním jeho povinnosti, 
d) Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy používať originálne náhradné diely 

alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, ktorých pôvod doloží pri preberaní 
vozidla Objednávateľom. Vlastnícke právo Objednávateľa k náhradným dielom 
prechádza až zaplatením ceny za poskytnuté čiastkové plnenie, 

e) Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať servisné postupy výrobcu vozidla a normohodiny 
dané výrobcom pre konkrétne plnenia, 

f) Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o nevyhnutnosti 
rozšírenia rozsahu plnení v súvislosti s konkrétnou čiastkovou objednávkou a to 
náležite odôvodniť. 

4.6 Objednávateľ má počas trvania zmluvy právo meniť a upresňovať počty a továrenské 
značky vozidiel v závislosti od zmien svojho vozového parku. 

4.7 Objednávateľ' sa zaväzuje poskytnúť' spolupôsobenie potrebné na riadne plnenie predmetu 
zmluvy. 

4.8 Zhotoviteľ uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v Zozname 
subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Subdodávateľ musí spĺňať 
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo 
vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň 
subdodávateľ musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) ZVO. 

 
Článok V. 

Zodpovednosť za škodu a sankcie 
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť bez vád a použité náhradné diely 

budú prvotriednej kvality. Dodávateľ zároveň poskytne záruku v trvaní 24 mesiacov na 
uskutočnené plnenia, s výnimkou dodaných náhradných dielov a výrobkov, na ktoré 
výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu. 

5.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania vozidla Objednávateľovi. 
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5.3 Dodávateľ je povinný odstrániť Objednávateľom reklamované vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a prevzatia 
vozidla Dodávateľom. 

5.4 V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu je 
zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle zmluvy, povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej strane, ibaže by preukázala, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

5.5 Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie a omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle 
ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t. j. 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán 
a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná 
strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc, resp. okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 
považuje i prijatie takých opatrení štátu z dôvodu zabránenia šírenia epidémií alebo iných 
okolností ohrozujúcich obyvateľstvo, ktoré bránia v splnení povinností, pričom nemožno 
rozumne očakávať, že by zmluvná strana túto prekážku prekonala, a to i v prípade, ak 
vzhľadom na okolnosti, mohla alebo mala ukladanie takýchto opatrení štátom predvídať 
alebo očakávať. 

5.7 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti za škodu je, že dotknutá zmluvná strana bez 
zbytočného odkladu upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia vyššej moci. 
V prípade omeškania s plnením záväzku, spôsobeného vyššou mocou platí, že zmluvná 
strana nie je v omeškaní po dobu trvania takýchto prekážok. Dodacie lehoty a všetky 
ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná 
strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej 
strane jej zánik. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za 
riadne a včas poskytnuté plnenie, s ohľadom na bod 3.15 zmluvy, má Dodávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty Objednávateľom za každý aj začatý deň omeškania vo výške 
0,5 % zo sumy neuhradenej faktúry. 

5.9 Za plnenie predmetu zmluvy v rozpore s touto zmluvou Objednávateľ nie je povinný 
zaplatiť Dodávateľom vystavenú a doručenú faktúru. Zároveň je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každé takéto 
porušenie. Plnenie v rozpore s touto zmluvou a jej prílohami sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle 
článku VII. bod 7.5 Zmluvy. 

5.10 Vznikom povinnosti Dodávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením 
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením 
povinnosti Dodávateľa, maximálne však do výšky ceny predmetu zmluvy uvedenej v bode 
3.1 zmluvy. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. 
 

Článok VI. 
Trvanie zmluvy 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania celkovej ceny s DPH v zmysle článku III. bod 
3.1 zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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Článok VII. 
Zánik zmluvy 

7.1 Zmluva automaticky zaniká uplynutím doby, na ktorú sa uzavrela, alebo vyčerpaním ceny 
s DPH podľa článku III. bod 3.1 zmluvy. 

7.2 Zmluvu možno skončiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
7.3 Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi Zmluvnými stranami. 

Zmluva v tomto prípade končí dňom určeným v dohode. Zmluvné strany sú povinné 
v dohode ustanoviť spôsob vysporiadania vzájomných záväzkov, ktoré ku dňu zániku 
zmluvy neboli vysporiadané. 

7.4 Od zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku, v tejto 
zmluve alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a 
doručiť druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy.   

7.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
 ak Dodávateľ neplní predmet zmluvy riadne a včas a v súlade s touto zmluvou 

a bol Objednávateľom aspoň dvakrát písomne vyzvaný na riadne plnenie, 
 ak Dodávateľ neinformuje včas Objednávateľa o nemožnosti plnenia, najneskôr 

však nasledujúci pracovný deň po doručení čiastkovej objednávky. 
7.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že odstúpením od zmluvy ostáva zachovaný nárok na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 
7.7 Zánikom zmluvy nezaniká právo zmluvných strán na zaplatenie pohľadávok vzniknutých 

na základe zmluvy, ako ani právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú porušením 
zmluvnej povinnosti Dodávateľa riadne a včas plniť predmet zmluvy v požadovanej 
kvalite na základe tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
8.1 Táto zmluva je uzatvorená a platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a  účinnosť nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ berie na vedomie, že táto zmluva 
je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením. 

8.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ak sa dôvod neplatnosti zmluvy vzťahuje len na jej niektorú 
časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých k neplatnosti došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť túto časť novou, ktorá sa čo najviac priblíži k 
účelu neplatnej časti, ktorý zmluvné strany sledovali v čase uzavretia zmluvy. 

8.3 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr 
vzájomným rokovaním. V prípade, že nedôjde pri spore ku dohode medzi zmluvnými 
stranami, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) origináloch, z ktorých tri (3) obdrží Objednávateľ 
a dva (2) Dodávateľ. 
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8.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov k zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami. Bod 3.8 zmluvy tým nie je 
dotknutý. 

8.6 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvu 
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
pripájajú svoje podpisy. 

8.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria:  
- Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky 
- Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritérií/položkovitý rozpočet 
- Príloha č. 3- Zoznam subdodávateľov 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa ...........................  V Bratislave, dňa ................................ 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ   Mgr. Michal Šula 
Slovenská agentúra životného prostredia         generálny riaditeľ 
        a predseda predstavenstva 
 
 
 
 
      ________________________________ 
       Mgr. Ján Gajdoš 
             člen predstavenstva 
 


