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                         MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V SABINOVE 

                      JANKA BORODÁČA 18                                    PSČ 083 01 

                      _____________________________________________ 

 

  

R Á M C O V Á   K Ú P N A   Z M L U V A   

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov  

 

 

I. Zmluvné strany 
 

Kupujúci:                   Mestské kultúrne stredisko Sabinov  

Sídlo :                          Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov   

Štatutárny zástupca:   Mgr. Lucia Mihoková 

Bankové spojenie:      Všeobecná úverová banka,  č. ú.: 11632572/0200 

IČO:              149683 

DIČ:   2020711308 

Číslo telefónu: 0905 275990 

Fax:    

E-mail:  riaditel.msks@ivosoft.net 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:  Mária Kapallová KAPAP 

Sídlo:   Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice 

       Za spoločnosť oprávnený konať : Róbert Kapalla, obchodný riaditeľ 

      Bankové spojenie:      Všeobecná úverová banka, č.ú:SK1102000000001163646572 

      IČO:                            33952264 

      DIČ/IČ DPH:   SK1020745352 

      Číslo telefónu: 0905 612960 

E-mail:  kapap@kapap.sk 

č.živnostenského registra : 707-11147 

(ďalej len „predávajúci“) 
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II. Predmet plnenia zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia zmluvy je predaj a kúpa tovaru zákazky „Čistiace prostriedky 

pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove a Športový areal,  ktorá   je v súlade   

s verejným   obstarávaním  v   zmysle § 117 ods.1. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovary kupujúcemu na základe písomných, 

telefonických resp. emailových objednávok kupujúceho, v potrebnom rozsahu 

a množstve najmenej raz mesačne. 

 

 

III. Termín plnenia, miesto plnenia 

 

1. Termín plnenia zmluvy je 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Dodávka predmetu plnenia zmluvy na miesto určenia bude realizovaná podľa 

požiadaviek kupujúceho. 

 

 

IV. Stanovenie ceny 

 

 

1. Cena je stanovená v zmysle zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 356/2013 

účinný od 01.01.2014 zadaním zákazky v súlade § 117 ods.1. zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade so Smernicou o verejnom 

obstarávaní. 

2. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 2 378,90 EUR vrátane DPH 

/slovom: dvetisíctristosedemdesiatosem 90/100 EUR vrátane DPH/,  z toho hodnota 

DPH 20 % vo výške  396, 50 EUR a suma  bez DPH vo výške  1 982,40 EUR.  

3. Hodnota zákazky nesmie prekročiť sumu 4 999,00 € bez DPH.   

4. Cena pokrýva všetky oprávnené náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou 

predmetu zákazky napr. dodávka tovaru na miesto určenia kupujúcim, nakládka 

a vykládka tovaru, obstaranie tovaru, obaly a iné súvisiace platby. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj cenová ponuka predávajúceho obsahujúca 

špecifikácie a jednotkové ceny v Eur s DPH za jednotlivé druhy tovarov. 

6. Kupujúci pripustí zvýšenie jednotkových cien tovaru v priebehu trvania zmluvy len 

v prípade zmeny sadzby  DPH a iných administratívnych opatrení štátu 

a preukázateľnej zmeny ceny tovarov určenej výrobcom. 

7. Prípadná zmena dohodnutej ceny tovarov je možná len po vzájomnej písomnej dohody 

predávajúceho a kupujúceho formou písomného dodatku. 

 

 

 

V. Podmienky dodania tovaru 

 

1. Tovar bude dodaný na miesto určenia podľa požiadaviek kupujúceho.  
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VI. Platobné podmienky 
 

1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr vystavených 

predávajúcim na základe skutočne dodaného množstva po písomnom protokolárnom 

odovzdaní každej dodávky potvrdením dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu ako predmet dodávky, cenu v Eur s DPH, dátum 

vystavenia faktúry a dátum splatnosti. 

2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude 

obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.  

3. Keďže kupujúci má dve prevádzky, predávajúci sa zaväzuje zvlášť fakturovať tovar 

dodaný do Mestského kultúrneho strediska v Sabinove a zvlášť do Športového areálu 

v Sabinove. 

 

 

 

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Kupujúci: 

-     je povinný prevziať dodaný tovar v zmysle schválenej cenovej ponuky,       

- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote 

splatnosti, 

- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím 

podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,                                                                                                

- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 

zmluvnými stranami. 

 

 

 

2. Predávajúci : 

- má povinnosť dodať v zmysle schválenej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť 

ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný  tovar. 

 

 

 

 

VIII. Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodržaním termínu plnenia dodávky je kupujúci 

oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu  vo výške 5,00 EUR za každý 

deň omeškania. 

2. V prípade omeškania úhrady faktúry kupujúcim do doby jej splatnosti je predávajúci 

oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania. 

 

 

IX. Zodpovednosť za závady a náhrada škody 
 

1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere a následnom protokolárnom 

prevzatí.  
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2. Predávajúci poskytuje záruku na predmet plnenia 12 mesiacov. 

3. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie 

oprávnenosti reklamácie.  

 

 

X. Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami 

zmluvných strán. 

2. V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho 

inovácií počas platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať 

kupujúcemu tovar rovnakého druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako 

je tovar podľa uvedenej špecifikácie pri zachovaní stanovenej ceny z cenovej ponuky.  

Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve. 

3. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží 2 rovnopisy 

a predávajúci 2 rovnopisy. 

5. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej 

porozumeli a súhlasia s ňou. 

 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Príloha č. 1:  Cenová ponuka  

 

 

 

 

V Sabinove, dňa:  03.03.2017                       V Sabinove, dňa: 03.03.2017  

 

 

                Za kupujúceho:          Za predávajúceho: 

 

Mestské kultúrne stredisko Sabinov                             Mária Kapallová KAPAP 

 

 

 

 

 

       Mgr. Lucia Mihoková                                                     Róbert Kapalla  

  

           riaditeľka MsKS                                                            obchodný riaditeľ 

 

 
 


