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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 nehorších predpisov 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

Kupujúci: 

 

Obchodné meno:  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:     Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:     149 683 

DIČ:.    2020711308 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

IBAN:                SK 81 0200 0000 0000 11632572 

Telefón, fax:  051/4521251 

 

Oprávnený konať v mene spoločnosti:  Mgr. Lucia Mihoková 

 

ďalej len ako kupujúci 

 

 

  

Predávajúci:  

  

Obchodné meno:  AVOMI s.r.o. 

Sídlo:   Matice slovenskej 605/20, 083 01  Sabinov  

IČO:   317 199 29 

IČ DPH:  SK32020525078 

Číslo živ. registra : 708-12312 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK0509000000000096275032 

BIC:   SUBASKBX 

Telefón, fax:  0904 542 680 
 

Oprávnený konať v mene spoločnosti:  Ladislav HRABČÁK, konateľ spoločnosti 

 

(ďalej len „predávajúci“ 

 

 

 

 

II. Predmet plnenia zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia zmluvy je predaj a kúpa tovaru zákazky „Nákup pohonných hmôt a mazív pre 

Mestské kultúrne stredisko a Športový areál“, 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 princípe akceptácie palivovej karty 

predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacej stanici 

predávajúceho  na základe zmluvy / v prípade  nákupu PHM pre Športový areál /, v potrebnom rozsahu 

a množstve. A na predaj PHM pre MsKS Sabinov cez pokladničný blok. 

 

 



Rámcová kúpna zmluva: „Nákup pohonných hmôt a mazív pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove a Športový areal“ 

  Strana 2 z 4 

 

 

 

3. Objem čerpania pohonných hmôt je len predpokladaný a môže sa meniť v závislosti od počtu 

motorových vozidiel, mechanizmov, potreby použitia mechanizmov a schváleného rozpočtu kupujúceho na 

daný rok. 

4. Platnosť palivovej karty nesmie byt' kratšia ako 12 mesiacov odo dňa jej vystavenia predávajúcim. 
 

 

III. Termín plnenia, miesto plnenia 

 

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

2. Dodávka predmetu plnenia zmluvy bude podľa požiadaviek kupujúceho a podľa ponukového listu 

predávajúceho. 

 

 

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 zákona č.  356/2013 účinného od 

01.01.2014 zadaním zákazky v súlade s § 117 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní. 

2. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 2 863,11 EUR vrátane DPH /slovom: 

dvetisícosemstošesťdesiattri 11/00 EUR vrátane DPH/, z toho hodnota DPH 20 % vo výške 477,18 EUR a 

suma  bez DPH vo výške  2 385,93 EUR.  

3.  Celková hodnota zákazky nesmie byť vyššia ako 14 999,00 € bez DPH.   

4. Jednotková cena druhov PHM je stanovená dohodou zmluvných strán ako cenníková cena.  Aktuálna 

jednotková cenníková cena na 1 liter čerpaných pohonných hmôt je stanovená na informačnej tabuli (tzv. 

totem), nachádzajúcej sa na čerpacej stanici prevádzkovanej predávajúcim. Kupujúci podpisom zmluvy 

berie na vedomie, že aktuálna jednotková cenníková cena na 1 liter čerpaných pohonných hmôt podlieha 

zmenám v závislosti od ponuky a dopytu a  ostatných legislatívnych a spoločenských faktorov, ktoré majú 

vplyv na vývoj cien PHM v Slovenskej republike. 
 

 

V. Podmienky dodania tovaru 

 

1. Tovar bude predávaný na čerpacej stanici predávajúceho v sídle firmy kupujúceho. 

2. Miesto dodania palivovej karty je Mestské kultúrne stredisko Sabinov, Janka Borodáča 18, Sabinov. 

 

VI. Platobné podmienky 
 

1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr / raz mesačne na konci mesiaca / 

vystavených predávajúcim na základe skutočne dodaného množstva pohonných hmôt, pričom predávajúci 

je povinný viesť presnú evidenciu dodaného tovaru na odberovom liste, ktorý je prílohou faktúry. Súčasťou 

odberového listu bude dátum zakúpenia tovaru, druh a množstvo tovaru, číslo ŠPZ auta a meno a 

priezvisko osoby odoberajúcej tovar, vrátane jej podpisu. 
2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky 

potrebné náležitosti daňového dokladu.  

 

 

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1.Kupujúci: 

- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, 

- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 
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2. Predávajúci : 

- má povinnosť dodať na základe zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom predpokladanom 

množstve, kvalite a termíne, 

- 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. Reklamácia 

 

1. Kupujúci je oprávnený písomne reklamovať odber pohonných hmôt len v čase realizácie transakcie na 

príslušnej čerpacej stanici. 

2. Kupujúci je oprávnený písomne reklamovať dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy a to 

zaslaním reklamácie predávajúcemu. 

3. Reklamácie sporných dodaní predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy zo strany kupujúceho je 

predávajúci povinný prešetriť do 30 dní odo dňa doručenia predmetnej reklamácie. 

 

X. Vyššia moc 

 

1. Kupujúci a predávajúci budú od svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov vyplývajúcich z 

tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci. 

 

 

XI. Ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy 

 

1. Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnosť a 

účinnosť zmluvy písomnou dohodou. 

2. Predávajúci aj kupujúci sú oprávnení ukončiť účinnosť zmluvy dohodnutej na dobu určitú písomnou 

výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, ako aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba pre obe zmluvné 

strany je 15 kalendárnych dní a začína plynúť doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

Výpoveď alebo odstúpenie sa považujú za doručené aj vtedy, ak sa odošle na adresu uvedenú v záhlaví 

zmluvy a vrátili sa zmluvnej strane ako nedoručené, a to dňom ich odoslania. 

 

 

XII. 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 ekvivalent tovaru  

s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove, dňa: 03.01.2018                                                                V Sabinove, dňa: 03.01.2018 

 

 

 

 

Za kupujúceho:                                                Za predávajúceho: 

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove                                           AVOMI, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Mihoková                                                                 Ladislav HRABČÁK   
    riaditeľka MsKS                                                                                      konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

      


