
Rámcová zmluva

Zmluvné strany:

Predávajúci:  
Názov: Ing. Štefan Šesták - Lonater
Sídlo: Stretava 125, 07213
Prevádzka: Špitálska 6, 07101 Michalovce
IČO: 11957336
IČ DPH: SK1020665987
Bankové spojenie: VÚB Michalovce
Číslo účtu: 799840552/0200
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Šesták
na strane jednej (ďalej len predávajúci) 

Kupujúci:
Názov: obec Petrovce nad Laborcom
Sídlo: Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce
IČO: 00325619
DIČ: 2020739116
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 4204485001/5600
Štatutárny orgán:  Ing. Štefan Rovňák
na strane druhej (ďalej len kupujúci)

Uzatvorili podľa ustanovenia § 409 a nasledujúceho zákona č. 513/91 Z. z.  Obchodného
zákonníka rámcovú dohodu na dodávku tovaru ako výsledok postupu zadávania zákazky
podľa § 9  ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Článok I.
Predmet rámcovej dohody a spôsob plnenia

1. Predmetom rámcovej dohody (ďalej len „dohody“) je priebežné dodávanie osobných 
pracovných prostriedkov a pracovného náradia (ďalej len „tovar“) v čase trvania

      tejto dohody a to od nadobudnutia účinnosti dohody až do uplynutia jej platnosti.
2. Tovar bude dodávaný pravidelne v množstvách, ktoré kupujúci určí na základe 
       objednávky minimálne 3 dni pred dodaním, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť požadované množstvo, kvalitu a druh objednaného

tovaru a doručiť ho v dohodnutej lehote dodania.
4. Pri každej dodávke predávajúci vystaví faktúru.
5. Tovar bude podľa objednávok doručený na miesto určenia, ktorým je sídlo kupujúceho.



Článok II.
Termín plnenia, spôsob prevzatia

1. Dodávka objednaného tovaru sa realizuje v termíne obojstranne dohodnutom medzi
predávajúcim a kupujúcim a to podľa potreby kupujúceho.

2. Dodávka sa považuje za splnenú prevzatím tovaru kupujúcim.

Článok III.
Cena plnenia

1. Ceny tovaru sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon  NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Pre stanovenie ceny dodaného tovaru sú určujúce ceny uvedené v ponuke
predávajúceho,  ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

3. V prípade, že kupujúci  objedná tovar,  ktorý nie je uvedený v ponuke predávajúceho,
bude cena stanovená na základe dohody zmluvných strán.

Článok IV.
Miesto plnenia

1. Miesto plnenia je: obecný úrad Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 
01 Michalovce

Článok V.
Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
predávajúcim po splnení dodávky. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového
dokladu a musí byť odsúhlasená a podpísaná kupujúcim.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávku fakturovať podľa dohodnutých cien jednotlivých 
druhov tovaru podľa uvedeného v článku III.

3. Splatnosť faktúr je 14 dní od termínu doručenia faktúry kupujúcemu.

Článok VI.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru.
2. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku v prípade, že tovaru nespĺňa kvalitatívne

a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim.

Článok VII.
Záručné podmienky

1.   Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní tovaru.
2.   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré boli kupujúcim oznámené bez

zbytočného odkladu.



3. Záručná doba je stanovená podľa platných zákonov SR.
4. Kupujúci má právo vrátiť tovar a požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej

ceny ak predávajúcim dodaný tovar v záručnej dobe nespĺňa kvalitatívne
a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim.

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr kupujúcim bude predávajúci
postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

2. V prípade nedodržania termínu dodávky má kupujúci právo požadovať úhradu
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %

Článok IX
Odstúpenie od dohody a úhrada súvisiacich nákladov

1. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody ak:
- predávajúci opakovane nedodal tovar v stanovenej lehote, v dohodnutom

množstve a kvalite.
- Predávajúci opakovane  nedodržiava podmienky tejto dohody

2. V prípade oprávneného odstúpenia od dohody v zmysle bodu 1 predávajúci uhradí
kupujúcemu všetky náklady a škody, ktoré mu vznikli.

3. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto dohody, ak kupujúci opakovane nedodržiava
podmienky tejto dohody.

Článok X.
Ostatné ustanovenia

1. Tato dohoda nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a deň po
jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 31. 12.2018
3. Podmienky tejto dohody je možné meniť a dopĺňať len na základe súhlasu oboch

zmluvných strán.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda bola vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 exempláre obdrží kupujúci
a 1 exemplár predávajúci, z ktorých každý má váhu originálu.

V Petrovciach nad Laborcom dňa, 29.1.2015

                         Za kupujúceho:                           Ing. Štefan Rovňák – starosta obce

                         Za predávajúceho:                      Ing. Štefan Šesták  - majiteľ



Príloha č.1  - ponuka ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia

Sortiment:                                            MJ         Predpokl.mn.                        Cena
bez DPH       Cena s     DPH

Ochranné pracovné prostriedky:

Rukavice                                                ks           120
1,08                        1,30

Pracovná  obuv                                      ks           20
16,58                      19,90

Pracovné  oblečenie                             ks            20
20,75                      24,90

Pracovné náradie:

Motyka   s násadou                             ks        30                                             5,75
6,90   

Hrable   s násadou                               ks       30                                              4,33
5,20

Lopata  s násadou                                ks       40                                              6,08
7,30

Vidly s násadou                                    ks       40                                               5,79
6,95

Metla                                                       ks       40
4,58                          5,50

Odhŕňač  snehu s násadou                 ks      15                                               9,17
11,0

Pílka oblúková                                       ks     20                                               8,25
9,90

Sekera    s   násadou                                ks      20
11,67                       14,00

Sekáč                                                        ks      5
5,25                          6,30

Kefa drôtená                                          ks     10                                                1,25
1,50



Rýľ  s násadou                                       ks     20                                                6,33
7,60

Krompáč  s násadou                             ks    20                                                 6,50
7,80

Rebrík  9m                                                ks     3
165,58                    199,90

Kladivo  5kg  s  násadou                           ks     5
14,42                      17,30

Kladivo  3kg  s  násadou                          ks      5
10,00                     12,00

Vedro                                                      ks       20
2,92                        3,50

Fúrik                                                        ks      7
37,42                     44,90

Vozík                                                          ks  4
133,33                  160,00

Krovinorez   2  Kw                                      ks  2
665,83                  799,00         

Krovinorez  1,5  Kw                                   ks   2
482,50                   579,00

Hlava  na  krovinorez                                ks   2
29,08                     34,90

Nôž  na  krovinorez                                   ks   2
20,75                     24,90

Nylon na kosenie 2,4 mm                      bal. 2                                                45,75
54,90

Vzduchový filter na krovinorez              ks   2                                                 4,07
4,88

Kosačka motorová samochodná            ks  2                                               415,83
499,00

Kosačka  elektrická                                     ks    1
83,25                 99,90

Nôž  na  kosačku                                           ks  2
17,50                21,00

Olej  do  kosačky                                           L     2,4
10,83                 13,00



Vzduchový filter na kosačku                    ks  4                                                   4,58
5,50

Pílový  kotúč                                                 ks    5
37,50                45,00

Nožnice  na  živý  plot                                   ks    2
24,92                29,90

Nožnice   záhradnícke                                 ks   2
20,67                24,80

Píla  motorová  2Kw                                      ks   1
340,83              409,00

Olej  pre  dvojtakt                                           L    5
30,75                36,90

Predlžovací kábel bubon 25m                   ks  1                                               24,92
29,90

Toto množstvo predstavuje predpokladaný objem na jeden kalendárny rok.




