
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Mesto Žiar nad Hronom 
   Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125, DIČ: 2021339463  Nie je platcom DPH.  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422  
Kontaktná osoba: Bc. Peter Paulík 
Email: administrator@ziar.sk 
 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ:        ......................... 

Štatutárny orgán: ................... 
Sídlo: ................... 
IČO: ...................DIČ: ................... IČ DPH: ........................  
Registrácia: Okresný súd ..................., oddiel Sro, vložka ................... 
Bankové spojenie: ............................................. 
Číslo účtu v tvare IBAN: .................................... 
Kontaktná osoba: ............................................... 
Telefón: .............................................................. 
Email: ................................................................. 

  
(ďalej len „dodávateľ“) 
 

 
Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je dodávka tovaru a služieb – 
hardware a príslušenstva, a to v zmysle Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

2. Predmetom   zmluvy  je  dodanie tovaru a služby tak, aby bol tento v spojitosti s požiadavkou 
objednávateľa plne funkčný. 

3. Objednávateľ v rámci rozsahu rámcovej zmluvy je oprávnený objednávkami (e-mailovými 
alebo písomnými) doručenými dodávateľovi objednať požadovaný tovar resp. službu. 
Dodávateľ je povinný objednávku objednávateľovi obratom potvrdiť (e-mailom alebo 
písomne) spolu s termínom dodania. 

 Čl. III 
Cena plnenia 

1. Touto zmluvou sa dodávateľ  zaväzuje vykonávať pre objednávateľa plnenia uvedené v čl. II 
tejto zmluvy riadne, v dojednanom termíne, na základe požiadaviek objednávateľa  a 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  dodávateľovi  odmenu za poskytnuté plnenie za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.  
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2. Cena plnenia vychádza z prílohy č. 1 k tejto zmluve, pričom nie je povinnosťou objednávateľa 
vyčerpať akýkoľvek objem plnenia. Požadovaný rozsah plnenia je vecou objednávateľa. Ak 
nejaká položka v dôsledku zmeny času alebo zmeny rozsahu, technického riešenia alebo vývoja 
nebude obsiahnutá v prílohe č. 1, zmluvné strany budú postupovať primerane podľa 
predmetnej prílohy a technické riešenie si odsúhlasia v objednávke. 

3. Cena plnenia je výsledkom verejného obstarávania, pričom dodávateľ garantuje ceny počas 
celého trvania zmluvného vzťahu.  

 
Čl. IV 

Termín a miesto plnenia 
 

1. Termín plnenia je daný trvaním zmluvného vzťahu, pričom všetky čiastkové plnenia sa 
zrealizujú podľa odsúhlasených termínov obomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach 
rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ poskytne  dodávateľovi  súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a  
poskytnutie služieb, ktoré sa realizujú ich dodaním v sídle objednávateľa, ak nebude 
požadované výslovne inak. 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa noriem vzťahujúcich 
sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok. 

2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, technickej normy  a v zmysle požiadaviek 
objednávateľa na vec sa vzťahujúce. 

3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady, ktoré zistil. Dodávateľ‘ je 
povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48 hodín a navrhnúť 
spôsob odstránenia vady. 

 

Čl. VI 

Trvanie a zánik zmluvy 

  

1. Táto zmluva zaniká uplynutím 30 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo vyčerpaním objednávok 

v ........................... EUR s DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 

dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade,  ak by došlo k porušeniu 

povinností dodávateľa, pričom k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote 5 dní. Objednávateľ 

je oprávnený odstúpiť, ak dodávateľ oznámi, že nedokáže plniť podľa tejto zmluvy. 

4. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.  

 
 

čl. VII 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť plnenie dodávateľovi na základe faktúry vystavenej v súlade 

s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, a to v lehote splatnosti 14 dní. Dodávateľ 
je povinný faktúru dodať najneskôr nasledujúci deň po jej vystavení. 



2. Dodávateľ je oprávnený faktúru vystaviť po dodaní plnenia podľa tejto zmluvy, prílohou ktorej 

bude objednávka a doklad o dodaní. 

3. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania z účtu objednávateľa.  

 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace 

s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
2. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.  
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana (objednávateľ i dodávateľ) obdržala po podpise jeden rovnopis. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení. 

5. Dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na webovej 

stránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom 

rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého 

obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto 

povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

 

Príloha č. 1: špecifikácia plnenia 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa  ................................ 
 
Objednávateľ       Dodávateľ 
 
 
 
........................................      ...................................... 
Mesto Žiar nad Hronom 
Mgr. Peter Antal, primátor 
 
 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z. 

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:  príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný 

úkon majetkovej povahy* 
 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie. 

Vedúci OEaF zodpovedný za ekonomiku a financovanie:  

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník   Dátum: .............................................  Podpis: ................................... 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie. 

Zodpovedný zamestnanec: 

Meno a priezvisko: ...................................................................  Dátum: .............................. Podpis: ...................... 

*nehodiace sa škrtnite 

 


