
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:   

„V KAŠTIELI“  Zariadenie sociálnych služieb Horné  Obdokovce 

   956 08 Horné  Obdokovce 

Zastúpený:  PhDr.. Miriama Brachová, riaditeľka 

IČO:  00357995                   

DIČ: 2021248636                  

                  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                       IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

                       (ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:     

Obchodné meno: KANCPAPIER, s.r.o. 

                      Adresa:                Dopravná 2, 955 01  Topoľčany 

                      Zastúpený:           Kovačík Dezider 

                      IČO :                    36564931 

                      DIČ :                    2021898923 

                       IČ DPH :              SK2021898923 

                      Bankové spojenie: ČSOB   

                     IBAN/SWIFT:       SK60 7500 0000 0040 0791 4030/CEKOSKBX 

 

                       (ďalej len „Predávajúci“) 

 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  výzvu na predloženie cenovej 

ponuky  podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov , ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je „Kancelársky papier“  - príloha č.1 tejto zmluvy 

2. Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit tejto kúpnej zmluvy. 

3. Pokiaľ to finančný limit zákazky dovoľuje, kupujúci má právo objednať si aj väčší počet 

kusov, balení a podobne v ktorejkoľvek položke vo vysúťaženej cene. 

 



Článok IV. 

Dodacie podmienky 

 

1. Miestom dodania je „ V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

č.1,  Horné Obdokovce. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar priebežne, počas platnosti kúpnej zmluvy na miesto 

dodania (na svoje náklady) na základe uplatnených objednávok. Za objednávku sa 

považuje písomná, e-mailová objednávka. 

3. Konkrétne množstvá budú konkretizované v objednávkach. Objednávky sa budú 

uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady : daňový 

doklad ( faktúra) a dodacie listy. 

5. Zodpovedný zamestnanec kupujúceho prevezme tovar osobne podľa objednávky 

prekontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste, ktorý predloží súčasne 

predávajúci s dodaným tovarom. 

 

 

Článok V. 

Kúpna cena 

 

 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 

č.18//1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena bude vrátane DPH. 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy 

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov( faktúr) predávajúceho, ktoré 

budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia alebo budú zaslané poštou. 

Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou 

faktúr musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 

vystavenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 

finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

4. Zmena dohodnutej ceny predmetu dohody smerom dole je prípustná i bez predbežného 

oznámenia, resp. pri organizovaní rôznych predajných akcií. V prípade akcií na predaj 

niektorého zo sortimentu tovarov za nižšie ceny, aké sú dohodnuté v tejto dohode, 

prípadne za ceny zvýhodnené, ktoré organizuje predávajúci počas doby trvania tejto 

dohody, je povinný predávajúci ponúknuť kupujúcemu sortiment tovaru v akcii za 

akciové, t.j. nižšie alebo zvýhodnené ceny. Zmena ceny smerom dole je prípustná 

kedykoľvek.  

5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.  

6. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 

prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr s 30-

dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia 

faktúry je doloženie dodacieho listu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom 

kupujúceho, ktorý tovar prevzal).  

7. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je 

oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho 

doručenia.  

8. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 

splnením jeho záväzku   

 



Článok VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

1. Cenu tovaru je možné meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich 

zo všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to 

formou písomných dodatkov k zmluve, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho 

po podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej 

predloženia zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 

2. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom k cene uvedenej v zmluve nižšia 

nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných dodatkov k zmluve. 

 

 

Článok VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti 

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ  sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 

tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 

 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný : 

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo 

podpísaním dodacieho listu 

- predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 

tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu. 

 

2. Kupujúci je povinný : 

- požadované dodávky objednať formou písomnej objednávky,  pokiaľ sa nedohodnú 

inak 

- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar 

- vykonať kontrolu dodaného tovaru. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu 

stanoveného zákonom 

- v objednávke uviesť množstvo, sortiment tovaru 

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v dohodnutých lehotách a v správnej výške 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy  dohodli zmluvné strany nasledovné 

zmluvné pokuty : 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 %         

z hodnoty za každý deň omeškania 



b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške     

0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania 

 

 

Článok X. 

Doba uzatvorenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú  do 30.3.2022. 

2. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:  

a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému  

termínu, alebo  

b) odstúpením od dohody zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia  

podmienok tejto dohody. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia 

tejto dohody,  

c) odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.  

d) ďalšie osobitné prípady odstúpenia zmluvy ustanovuje §19 zákona o verejnom     

    obstarávaní.  

 

3. Dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami 

uzavierajúcimi túto dohodu.  

4. Pri nedodržaní ustanovení má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. 

Výpovedná lehota v takomto prípade je mesačná a plynie od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej 

strane. 

5. Ak Predávajúci nie je schopný dodať predmet tejto zmluvy za cenu, určenú v článku V 

Kúpna cena, má Kupujúci právo na vypovedanie zmluvy. Výpovedná lehota v takomto 

prípade je mesačná a plynie od prvého dňa nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s 

odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane. 

6. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 

obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo 

doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka 

vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej 

zmluvnej strane uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v 

príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení 

výpovede sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, 

výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou 

oznámenia o zmene adresy. 

 

 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení §5a zákona      o 

slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších 

predpisov) v spojení s ustanoveniami §1 ods.2 Obchodného zákonníka (zákona č. 

513/1991Zb v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho 

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí 

so zverejnením tejto rámcovej zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov). 



2. Zmluva môže byť menená a dopĺňaná iba dohodu obidvoch Zmluvných strán výhradne 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to vo forme písomných                        a 

očíslovaných dodatkov k zmluve po predchádzajúcom súhlase obidvoch Zmluvných 

strán, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán, ktoré po 

nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

3. Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť Kupujúcemu všetky zmeny o údajoch 

týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod. a to do 5 

dní od uskutočnenia zmeny. 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 

prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve. Zmluvne strany považujú za určité a 

zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 

niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s 

obsahom tejto zmluvy a túto zmluvu podpísali. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s tým, že Kupujúci po podpísaní 

dohody dostane dve (2) vyhotovenia a Predávajúci jedno (1) vyhotovenie. Všetky 

vyhotovenia sa považujú za rovnocenné originál 

 

 

 

 

V Topoľčanoch,    dňa  15.4.2020             V Horných   Obdokovciach,  dňa  23.04.2020           

  

 

 

 

                                                           

  ________________________________                ________________________________                                                                                          

                        predávajúci                                                      kupujúci 

                                                                        PhDr. Miriama Brachová,  

                                                                                                riaditeľka 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 zmluvy: Špecifikácia predmetu zákazky  

 
P.č. Názov tovaru MJ Cena za MJ 

bez DPH 

Cena za 

MJ s DPH 

1 Kancelársky papier A4 80g A4/500hár. kvalita B 

(doložiť certifikát) bal 

 

2,50 

 

3,00 

2 Kancelársky papier A3 80g A3/500hár. kvalita B 

(doložiť certifikát) bal 

 

5,50 

 

6,60 

SPOLU 
 

  

 


