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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU  
 

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Článok I. 

Strany rámcovej dohody 
 
1.1. Kupujúci: 
 Názov:     Technické služby mesta Svit 
 Ulica, číslo:    Hviezdoslavova 268/32 
 PSČ, obec:    059 21 Svit 
 Zastúpený:    Ing. Marek Korčok 
 IČO:     186 864 
 DIČ:     20 2121 2545 
 Bankové spojenie   SK95 0200 0000 0013 8655 7753 
 Číslo živnostenského registra:   706-16507  
 (ďalej len „kupujúci“) 
 
1.2. Predávajúci:  

Názov:     DREVAN, s.r.o.      
Ulica, číslo:    Ku Surdoku 25/C  
PSČ, obec:    080 01 Prešov 
Zastúpený:    Jozef Gurega 
IČO:     36445274 
DIČ:     2020010553 
 Bankové spojenie:   SK40 1111 0000 0066 1124 1003 
 Reg. č.:     Oddiel: Sro Vložka číslo:  10198/P  
 (ďalej len „predávajúci“) 

 
Článok II.  
Preambula 

 
2.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom podľa  § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých  zákonov v 
znení neskorších predpisov pod názvom „Nákup truhiel pre pohrebnú službu – zákazka 
s nízkou hodnotou“. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu zákazky 
rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti, 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 
 
3.1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho pravidelne dodávať 

predmet dohody s názvom „Nákup truhiel pre pohrebnú službu – zákazka s nízkou 
 hodnotou“ podľa druhu, množstva a čiastkových objednávok na základe prílohy č. 1 – 
 Technická špecifikácia truhiel (ďalej len „tovar“) na miesto dodania, naloženie 
 a vyloženie dodávaného tovaru na základe objednávky a záväzok kupujúceho za dodaný 
 tovar zaplatiť podľa podmienok tejto rámcovej dohody. 
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3.2. Na účely výkonu činnosti kupujúceho podľa tejto rámcovej dohody zriaďuje 
 predávajúci v sídle kupujúceho podľa bodu 4.4. tejto dohody v jeho maloobchodnej 
 predajni touto rámcovou dohodou konsignačný sklad. 

 
Článok IV. 

Podmienky, čas a miesto dodania 
 

4.1. Predmet tejto rámcovej dohody bude predávajúci plniť na základe písomných, 
 telefonických alebo elektronických čiastkových objednávok kupujúceho v súlade 
 s touto rámcovou dohodou podľa požiadaviek kupujúceho. 
4.2. Objednávka bude obsahovať potrebné množstvo a špecifikáciu tovaru, požadovaný deň 
 dodania, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kam má byť tovar dodaný. 
4.3. Predávajúci je povinný plniť kupujúcemu predmet tejto rámcovej dohody v pracovných 
 dňoch od 7:30 do 16:00, ak nie je v objednávke stanovený iný čas. Pri zmene 
 objednávky z dôvodu nepredvídaných udalostí má kupujúci právo prevziať iba potrebné 
 množstvo tovaru. 
4.4. Miestom dodania sú Technické služby mesta  Svit – Úsek pohrebných a cintorínskych 
 služieb, Námestie Jána Pavla II. 936/35, 059 21 Svit. 
4.5. Predávajúci je povinný udržiavať určité množstvo zásob tovaru formou konsignačného 
 skladu.   
4.6. Po odbere tovaru, zašle kupujúci predávajúcemu zoznam odobratého tovaru.  
 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

 
5.1. Cena za predmet rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
 zákona č. 18/1996 Z. z. a je stanovená v eurách (€) podľa prílohy č. 1 – Technická 
 špecifikácia truhiel.  
5.2. Cena za tovar je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek podľa prílohy č. 
 1 Technická špecifikácia truhiel rámcovej dohody bez DPH. 
5.3. K cene podľa bodu 5.2. sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov. 

Predávajúci poskytne kupujúcemu v prípade nákupu tovaru, ktorý nie je predmetom 
tejto rámcovej zmluvy zľavu vo výške 12,00 % z katalógovej ceny. 

5.4. Kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar. 
5.5. Predávajúci vyhotoví dodací list pri každej dodávke tovaru resp. po odbere tovaru na 
 základe zoznamu odobratého tovaru. Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu na 
 základe zoznamu odobratého tovaru kupujúcim z konsignačného skladu. Faktúra musí 
 obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že 
 faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na 
 doplnenie: lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až dňom jej ďalšieho 
 doručenia.  K faktúre predávajúci priloží kópiu zoznamu dodávaného tovaru 
 s potvrdením kupujúceho o prevzatí tovaru a čiastkovú objednávku v súlade s rámcovou 
 dohodou. 
5.6. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.   
5.7. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na určené miesto na požadovanej 
 adrese kupujúceho. 
5.8. Cenu za predmet rámcovej dohody je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch 
 zmluvných strán a to: 
 a) zmenou colných predpisov, ktoré majú vplyv na ceny podľa rámcovej dohody, 
 b) zmenou daňových predpisov. 
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Článok VI.  
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky 

 
6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na tovar dňom úhrady faktúry.  
6.2. Kupujúci preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare od okamihu jeho 
 prevzatia od predávajúceho do konsignačného skladu. 
6.3. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek na tovar 
 (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie základných požiadaviek) neprevziať 
 tovar.  
6.4. Predávajúci ručí za to, že tovar je vyhovujúci pre účely jeho použitia. 
6.5. Každá dodávka tovaru bude doložená dodacím listom. Kupujúci je povinný pri 
 prevzatí tovaru skontrolovať množstvo dodaného tovaru podľa dodacieho listu 
 vystaveného predávajúcim a písomne potvrdiť jeho prevzatie. V prípade zistených vád 
 je kupujúci povinný uviesť túto nezhodu v zápise o odovzdaní a prevzatí tovaru 
 a okamžite si uplatniť písomnú reklamáciu u predávajúceho. Odovzdaním tovaru 
 prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho. 
6.6. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou pri plnení 
 predmetu rámcovej dohody, má predmet rámcovej dohody vady. Ak kupujúci zistí vadu 
 pri preberaní tovaru, je v takom prípade oprávnený odmietnuť prevzatie tohto tovaru. 
 Kupujúci je potom oprávnený požadovať opätovné dodanie tovaru. Predávajúci je pri 
 požiadavke na opätovné dodanie tovaru povinný opätovne dodať požadovaný tovar bez 
 vád podľa čiastkovej objednávky do dvoch dní. 
6.7. Predávajúci zodpovedá za predmet rámcovej dohody, t. j. za to, že je tento v dobe 
 prevzatia kupujúcim bez vád. Predávajúci poskytuje záruku na predmet rámcovej 
 dohody 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 
 

Článok VII.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1. Predávajúci je povinný plniť predmet rámcovej dohody na základe čiastkových 
 objednávok v jednotkovej cene podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. 
7.2. Predávajúci je povinný dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t. j. 
 v bezchybnom stave, v dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom 
 rozsahu a množstve na miesto určenia. 
7.3. Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym 
 predpisom. 
7.4. Predávajúci je povinný plniť predmet rámcovej dohody za podmienok stanovených 
 v tejto rámcovej dohode. 
7.5. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu pri preberaní tovaru skontrolovať jeho 
 kvalitu. 
7.6. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu spolu s tovarom dodacie listy a faktúry. 
 Fakturovaná suma musí byť zhodná so sumou na dodacom liste. 
7.7. Predávajúci má právo po dohode so zodpovednou osobou kupujúceho na kontrolu stavu 
 zásob ním dodaného tovaru v konsignačnom sklade.    
7.8. Zodpovedná osoba kupujúceho je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude 
 spĺňať kritéria podľa tejto dohody a príslušných zákonov. Zodpovedná osoba 
 kupujúceho je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru aj v prípade, že nie je dodržané 
 požadované množstvo tovaru. 
7.9. Kupujúci je povinný požadovaný tovar objednávať formou písomnej, telefonickej alebo 
 elektronickej čiastkovej objednávky najneskôr do 14:00 hodiny predchádzajúceho dňa. 
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7.10. Kupujúci je povinný potvrdiť príjem tovaru podľa objednávky na dodacom liste alebo 
 faktúre. 
7.11. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho tovar do konsignačného skladu a 
 zaväzuje sa zabezpečiť jeho riadne uskladnenie. Kupujúci je povinný tovar riadne 
 zabezpečiť proti odcudzeniu, zničeniu, vode, strate, živlu a pod.. Všetok tovar uložený v 
 konsignačnom sklade zostáva vlastníctvom predávajúceho a kupujúci plne zodpovedá 
 predávajúcemu za jeho poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie ako aj spreneveru. 
7.12. Kupujúci je oprávnený nepredaný tovar z konsignačného skladu kedykoľvek na vlastné 
 náklady  vrátiť predávajúcemu, nie však skôr ako po uplynutí 30 kalendárnych dní od 
 dodania tovaru. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto dohody však 
 predávajúci nie je povinný prijať tovar z konsignačného skladu späť, pokiaľ je v stave, 
 ktorý sťažuje alebo znemožňuje jeho ďalší predaj. 
7.13. Kupujúci sa zaväzuje poskytovať predávajúcemu hlásenia o predaji tovaru a to 
 jedenkrát mesačne vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca a v 
 prípade ukončenia platnosti a účinnosti tejto dohody aj ku dňu jej ukončenia 
 (ďalej len ako  „vyúčtovanie“). Takto určené dni sú pre účely vedenia účtovníctva 
 považované za deň dodania tovaru a tým uskutočnením zdaniteľného plnenia pre 
 potreby zákona o DPH. Vyúčtovanie bude vykonané tak, že kupujúci písomne oznámi 
 predávajúcemu po jednotlivých položkách: označenie tovaru (kód), názov tovaru a 
 množstvo tovaru, ktoré predal a ktoré  zostáva naďalej v konsignačnom sklade. 
 Kupujúci je povinný doručiť vyúčtovanie do 3  pracovných dní po vyššie určenom 
 termíne vyúčtovania. 
7.14. V prípade oznámenia o ukončení predaja alebo pri ukončení tejto rámcovej 
 dohody je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu konečné vyúčtovanie 
 predaja a vrátiť na náklady predávajúceho nepredaný tovar z konsignačného skladu 
 späť a to najneskôr do  10 kalendárnych dní po oznámení o ukončení predaja alebo od 
 skončenia platnosti a  účinnosti tejto rámcovej dohody.  
7.15. Kupujúci zodpovedá za zverený tovar od okamihu jeho dodania t.j. prijatia na 
 konsignačný sklad až do okamihu jeho predaja vo vlastnom mene a na vlastný účet 
 kupujúceho tretím osobám alebo do okamihu vrátenia nepoškodeného tovaru 
 predávajúcemu. 
 

Článok VIII.  
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody 

 
8.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára  na dobu určitú a to na 36 mesiacov. 
8.2. V prípade, že plnením predmetu tejto dohody bude dosiahnutý finančný limit  
 37 963,88 € bez DPH  platnosť a účinnosť tejto rámcovej dohody končí aj keď ešte 
 neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzatvorená. 
8.3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v bode 8.1. je možné rámcovú dohodu ukončiť: 
 a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
 b) písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení tejto rámcovej dohody 
 druhou  zmluvnou stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým 
 dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, 
 c) písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede predávajúcemu. 

8.4. V prípade viacnásobného opakovaného neplnenia predmetu tejto rámcovej dohody zo 
 strany predávajúceho na základe čiastkovej objednávky  si  kupujúci  vyhradzuje právo   
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 odstúpiť od tejto rámcovej dohody dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
 predávajúcemu. 

Článok IX.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
9.1. Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných 
 dodatkov, odsúhlasených oboma stranami rámcovej dohody. 
9.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia 
 príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
 predpismi Slovenskej republiky. 
9.3. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 
 strana  rámcovej dohody obdrží jeden výtlačok. 
9.4. Táto rámcová dohoda je platná odo dňa jej podpísania oboma stranami rámcovej 
 dohody a účinná dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
 kupujúceho. 
9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 
 nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich 
 slobodnej vôli.  
 
 
 
V Prešove, dňa 12.06.2019   Vo Svite, dňa 12.06.2019 
 
 
 
 
    v. r.             v. r.  

Drevan      Technické služby mesta Svit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasleduje strana s prílohou 
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Príloha č. 1 
 
 
 

Druh 
M. 
j. 

Počet m. j.* 
Cena bez 

DPH za m. 
j. 

DPH 
20% 

Cena vrátane 
DPH 

Truhla 4-
hranná 

Bukasová kremačná Kus 30 29,50 5,90 35,40 

Truhla 4-
hranná 

Bukasová sociálna Kus 3 43,50 8,70 52,20 

Truhla 6-
hranná 

Topoľ, smrek, bukas-
kombinovaná, ozdoby 

Kus 30 114,00 22,80 136,80 

Truhla 6-
hranná 

Detská Kus 3 25,50 5,10 30,60 

Truhla 6-
hranná 

Taliansky štýl, lesk Kus 22 142,00 28,40 170,40 

Truhla 6-
hranná 

Topoľ, smrek, 
kombinovaná, 
gravírovaná 

Kus 22 119,00 23,80 142,80 

Truhla 6-
hranná 

Vyrezávaná ozdoba Kus 15 138,00 27,60 165,60 

Truhla 6-
hranná 

Nadrozmerná Kus 3 149,50 29,90 179,40 

Truhla 6-
hranná 

Posledná večera- dub, 
buk 

Kus 15 165,00 33,00 198,00 

* uvedené množstvá sú predpokladané počty nakupovanej komodity v uvedenom období 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Svite, dňa 12.06.2019   Vo Svite, dňa 12.06.2019 
 
 
 
 
    v. r.               v. r.  

Drevan      Technické služby mesta Svit 
 
 
 


