Rámcová dohoda o dodávke tovaru č. 90/2018/SFS
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Rámcová dohoda“ alebo „Dohoda“)

Účastníci rámcovej dohody
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zodpovedný za vecné plnenie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontaktná osoba a e-mail:
Právna forma:
ministra hospodárstva

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna
riaditeľka
Ing. Jana Brichtová, riaditeľka Odboru vnútornej
správy
00 002 801

Bc. Martina Bobačicová
štátna príspevková organizácia, zriadená rozhodnutím
Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od
1.5.1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí

(ďalej len ako „Kupujúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontaktná osoba a e-mail:

VICOM s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Ing. Anton Slatinský, konateľ
35 908 076

Právna forma:

obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33876/B

Gál Vladimír

(ďalej len ako „Predávajúci“)
(ďalej spolu tiež ako „Účastníci dohody“ alebo osobitne „Účastník dohody“)

Preambula
Táto Dohoda je výsledkom použitia procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením §117
a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) a internou Smernicou
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o verejnom obstarávaní v podmienkach SIEA, ktorý kupujúci vyhlásil pod číslom NZ 2418. Dodávateľ sa
zúčastnil tohto verejného obstarávania, splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a jeho ponuka
bola Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná. Dodávateľ podpisom Dohody vyhlasuje, že je
oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojho podnikania dodať predmet Dohody, tak ako je v nej
definovaný, riadne a včas.
ČIánok I.
Predmet rámcovej dohody
1. Predmetom Dohody je záväzok Predávajúceho počas platnosti Dohody a na základe písomných
objednávok Kupujúceho dodávať Kupujúcemu hygienické potreby podľa špecifikácie
a predpokladaného množstva uvedeného v Prílohe č. 1 riadne a v dohodnutých termínoch, (ďalej
aj ako „Tovar“ alebo „Predmet dohody“), a to v rozsahu a za podmienok stanovených Dohodou.
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody.
2. Predmetom Dohody je zároveň záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
riadne a včas.
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ČIánok II.
Podmienky a spôsob uzatvárania objednávok
Realizácia predmetu dohody počas platnosti dohody bude zabezpečovaná formou očíslovaných
písomných objednávok, ktoré budú mať charakter čiastkovej zmluvy.
Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený objednávky zasielať na adresu predávajúceho prostredníctvom
e-mailovej správy, faxom alebo písomne poštou. Predávajúci po doručení objednávky potvrdí jej
príjem formou emailovej správy na adresu uvedenú v čl. I Kupujúci „Kontaktná osoba a e-mail“.
Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na túto dohodu, názov (druh) a množstvo požadovaného
tovaru, požadovaný čas a miesto plnenia, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby kupujúceho.
Článok III.
Čas a miesto plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar do 5 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky
Predávajúcemu. Písomnou formou sa rozumie zadanie objednávky poštou alebo e-mailom na
kontaktnú elektronickú adresu Predávajúceho, uvedenú v záhlaví Dohody. Presný deň dodania
oznámi Predávajúci Kupujúcemu elektronicky alebo telefonicky aspoň 1 deň vopred. Kupujúci sa
zaväzuje prevziať Tovar v stanovenom termíne prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu,
ktorý prevzatie Tovaru potvrdí svojim podpisom na dodacom liste.
Miestnom dodania Tovaru je:
- Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 821 99 Bratislava,
- Slovenská inovačná a energetická agentúra - Regionálna pobočka Trenčín, Hurbanova 59, 911
00 Trenčín,
- Slovenská inovačná a energetická agentúra - Regionálna pobočka Banská Bystrica, Rudlovská
cesta 53, 974 28 Banská Bystrica,
- Slovenská inovačná a energetická agentúra - Regionálna pobočka Košice, Krivá 18, 041 94
Košice.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmien v dodacích adresách, avšak len v rámci uvedených krajských
miest dodania.
Dodávku Tovaru zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady zabezpečený v ochranných obaloch
tak, aby nedošlo k poškodeniu a/alebo znehodnoteniu Tovaru.
Jednotlivé čiastkové objednávky budú Kupujúcim vystavované vo frekvenciách a rozsahu podľa
jeho aktuálnych potrieb.
Jednotlivé plnenia sa považujú za dodané podpísaním dodacieho listu obsahujúceho súpis
dodaného Tovaru oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody (ďalej ako „Preberací protokol“
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alebo „Dodací list“). Dodací list tvorí neoddeliteľnú súčasť každej čiastkovej faktúry. Dodací list
bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každého Účastníka Dohody.

Článok IV.
Doba platnosti
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti, maximálne však do vyčerpania finančného limitu podľa Článku V. bod 2., v závislosti od
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit sa považuje za vyčerpaný aj v prípade, ak výška
zostatku finančného limitu už nebude postačovať na úhradu čiastkovej objednávky.
2. V prípade, ak počas trvania Dohody nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu podľa
predchádzajúceho odseku, môže byť trvanie Dohody predĺžené jej dodatkom v súlade so Zákonom
o verejnom obstarávaní, pričom však celkové trvanie Dohody nesmie súhrnne presiahnuť dobu
trvania v zmysle ustanovenia §83, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť:
a) dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Rámcová dohoda je
povinne zverejňovanou zmluvou podľa príslušných právnych predpisov (§ 5a zákona číslo
211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
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Článok V.
Kúpna cena a platobné podmienky
Cena za Tovar bola stanovená dohodou oboch strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v platnom znení a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, a je určená v EUR.
Celková cena predmetu plnenia za obdobie trvania Dohody bola Účastníkmi dohody dojednaná
v zložení:
Cena bez DPH: 8 971,20 €
DPH: 1 794,24 €
Celková cena za predmet plnenia s DPH: 10 765,44 €
Podrobná špecifikácia celkovej ceny Predmetu dohody je uvedená v Prílohe č. 1 - Špecifikácia ceny,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
V celkovej cene je zahrnutá aj doprava a vyloženie Tovaru do miesta určenia, alebo do Kupujúcim
určeného skladovacieho priestoru, vrátane vynesenia do nadzemných podlaží.
Celková cena Predmetu plnenia je cena konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady Predávajúceho
spojené s plnením Dohody a nemožno ju v priebehu trvania Dohody meniť. Cenu počas platnosti
Dohody bude možné zmeniť len v prípade zmeny sadzby DPH a iných platných všeobecne
záväzných právnych predpisov na základe písomného dodatku uzavretého Zmluvnými stranami.
V prípade, že Predávajúci nebol pred uzavretím Dohody platiteľom DPH a stane sa ním po jej
uzavretí, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom a včasnom dodaní Tovaru špecifikovaného
v objednávke a po podpísaní Dodacieho listu oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu za dodaný Tovar na základe riadne vystavených
a doručených čiastkových faktúr Predávajúceho do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, prílohou
ktorej musí byť fotokópia dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade
s platnými právnymi predpismi, špecifikáciu Tovaru a špecifikáciu fakturovanej sumy. V prípade, ak
Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu chybnú alebo neúplne vystavenú faktúru, nie je Kupujúci
povinný takúto faktúru uhradiť, a musí ju vrátiť Predávajúcemu v lehote jej splatnosti a požadovať
vystavenie novej alebo opravenej faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa
doručenia novej, resp. opravenej faktúry Kupujúcemu. V čase od vystavenia chybnej a/alebo
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neúplnej faktúry do času doručenia opravenej a/alebo novej faktúry nie je Kupujúci s jej úhradou
v omeškaní a Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania. Doručením opravenej a/alebo novej
faktúry začína Kupujúcemu plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti. Faktúra sa považuje za
uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho.
8. Kupujúci neposkytuje žiaden preddavok ani zálohovú platbu.

1.

2.

Článok VI.
Sankcie
V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením ceny za Tovar podľa Článku V. je Predávajúci
oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej
sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.
V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru je Kupujúci oprávnený požadovať od
Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z ceny nedodaného Tovaru za každý,
aj začatý, deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.

Článok VII.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
1. Predávajúci vyhlasuje, že Tovar nemá právne vady, predovšetkým, že nie je zaťažený právom tretej
osoby. Pri porušení tejto povinnosti je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Dohody s okamžitou
platnosťou. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
2. Ak Predávajúci poruší svoju povinnosť dodať tovar v množstve, druhu, akosti a vyhotovení, ktoré
boli určené Dohodou alebo v jednotlivých objednávkach, má Tovar vady. Za vadu Tovaru sa
považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje objednávka Kupujúceho a vady v dokladoch
potrebných na užívanie Tovaru.
3. Pokiaľ Kupujúci zistí na dodanom Tovare vady, je o tom povinný informovať Predávajúceho bez
zbytočného odkladu a vyzvať ho na nápravu. Zjavné vady je Kupujúci povinný reklamovať ihneď
pri dodaní tovaru a nie je povinný od Predávajúceho takýto Tovar prevziať. Pri reklamácii zistených
ostatných vád postupuje Kupujúci v súlade s Dohodou a príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení.
Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare
1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho jeho protokolárnym prevzatím a
vlastnícke právo k nemu až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok IX.
Odstúpenie od rámcovej dohody, výpoveď
1. Túto Dohodu je možné pred uplynutím dohodnutej doby jej platnosti ukončiť:
a) odstúpením v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. V takomto prípade si
Účastníci dohody nevracajú plnenia vzájomne poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia od
Dohody,
b) výpoveďou,
c) dohodou.
1. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu
cenu ani do 60 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Predávajúcim v súlade s Článkom V.
2. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak mu Predávajúci nedodá Tovar v súlade
s Článkom II., a to ani v náhradnej lehote určenej Kupujúcim, ktorá však nesmie byť kratšia ako 7
kalendárnych dní, pokiaľ sa Účastníci dohody nedohodnú písomne inak.
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Účinky odstúpenia od Dohody nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia druhému
Účastníkovi dohody.
Každý z Účastníkov dohody je oprávnený Dohodu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac,
plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
doručená druhému Účastníkovi dohody.
Dohodu možno ukončiť aj písomnou dohodou, a to ku dňu uvedenému v dohode, pričom si
Účastníci upravia aj vzájomné nároky vzniknuté z poskytnutých plnení alebo porušených
povinností.
Zánikom Dohody nie je dotknutý nárok Účastníkov dohody na náhradu škody vzniknutej
porušením povinností druhou stranou a iné nároky Účastníkov dohody vzniknuté v súvislosti s
porušením ustanovení Dohody.

Článok X.
Ostatné ustanovenia
1. Písomnosti podľa tejto Dohody je možné doručovať poštou, kuriérom, alebo elektronickými
prostriedkami. Elektronickými prostriedkami nie je možné zasielať faktúry, odstúpenie od Dohody
a výpoveď Dohody. Pokiaľ sú písomnosti doručované elektronickými prostriedkami, vyžaduje sa
potvrdenie druhého Účastníka dohody o prijatí písomnosti (elektronickými prostriedkami ).
2. Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia
zásielky, a ak ich Účastník dohody neprevezme na adrese uvedenej v záhlaví Dohody alebo na
korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhému Účastníkovi dohody, považujú sa
písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku
nemožno na adrese doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom
jej vrátenia odosielateľovi.
3. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Dohody v prospech tretej osoby
výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade
s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, budú spracovávať
osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení Dohody, výlučne za účelom plnenia Dohody, jej
archivácie podľa príslušných právnych predpisov a podmienok stanovených Zákonom o verejnom
obstarávaní. Osobné údaje budú spracované v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. Po
skončení platnosti Dohody a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané.
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ČIánok XI.
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy neupravené touto Dohodou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
Dohodu možno meniť, doplniť alebo zrušiť iba písomne, a to na základe vzájomnej dohody
Účastníkov dohody podpísanej ich oprávnenými zástupcami. K návrhom dodatkov k Dohode sa
Účastníci dohody zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhému
Účastníkovi dohody.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
kupujúcim v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Ak bude akékoľvek ustanovenie Dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť
alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Dohody zostane nedotknutá. V takomto prípade sa
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Účastníci dohody zaväzujú uzatvoriť dodatok k Dohode a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť,
alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo
najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ Dohody, pri rešpektovaní
nových faktov, bez ujmy pre obidvoch Účastníkov dohody.
5. Účastníci dohody vyhlasujú, že akékoľvek nezhody alebo spory pri realizácii Dohody budú
prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa Účastníci dohody nedohodnú, obrátia sa
na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy sú určené pre
Kupujúceho a jeden (1) pre Predávajúceho.
7. Účastníci dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním,
Dohodu uzavreli slobodne, vážne, bez tiesne a nevýhodných podmienok a v predpísanej forme, na
znak čoho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 23.08.2018

V Bratislave, dňa 23.08.2018

.....................….................................................
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ing. Alexandra Velická, PhD.
generálna riaditeľka

..............................................................
VICOM s.r.o.
Ing. Anton Slatinský
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č.1
Príloha č.2

Podrobná špecifikácia tovaru a ceny
Výpis z obchodného registra predávajúceho
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