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RÁMCOVÁ DOHODA 

uzatvorená podľa §83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a §409 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ObZ“) 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

Článok 1 

Účastníci rámcovej dohody 

 

Kupujúci:  

Názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo:    Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Doručovacia adresa:  Nevädzová 5, Bratislava 814 55    

Štatutár:   Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

IČO:    30 854 687 

DIČ:   20201846299 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica (kupujúci nie je platcom DPH) 

IBAN z ktorého sa uhrádzajú platby: SK35 8180 0000 0070 0021 1061 

IBAN na ktorý sa prijímajú platby: SK57 8180 0000 0070 0021 1053  

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bilka 

telefón:   02/20431508, +421917991231 

e-mail:   jozef.bilka@ia.gov.sk  
(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:   

Obchodné meno:  .......................................................................... 

Sídlo: 

Zapísaný v:      

Zastúpený:    

IČO:      

DIČ:      

Bankové spojenie:   

Č. účtu:       

Kontaktná osoba::  

telefón:    

e-mail:    

(ďalej len „predávajúci“) 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „účastníci rámcovej dohody“) 
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Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Táto rámcová dohoda je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou 

hodnotou s názvom „Nákup IKT zariadení“, ktoré bolo vykonané v súlade so ZVO.  

 

2.2 Vzájomné vzťahy účastníkov rámcovej dohody sa riadia ustanoveniami ZVO 

a Obchodného zákonníka. Vzájomné práva a povinnosti a nároky vzniknuté na základe 

alebo v súvislosti s rámcovou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia touto 

rámcovou dohodou, všetkými dokumentmi, na ktoré rámcová dohoda odkazuje a 

právnymi predpismi SR a EÚ v ich platnom znení. 

 

2.3 V prípade, že počas platnosti rámcovej dohody dôjde k zmene právnych predpisov 

vydaných príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, účastníci 

rámcovej dohody sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať 

podľa novoprijatého platného právneho predpisu. V prípade, že pri zmene právnych 

predpisov bude ktorýkoľvek z účastníkov rámcovej dohody považovať za účelné upraviť 

rámcovú dohodu dodatkom, zaväzujú sa účastníci rámcovej dohody uzatvoriť dodatok 

k rámcovej dohode v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi. 

 

Článok 3 

Predmet dohody 

 

3.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar 

v rozsahu a špecifikácii v zmysle prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody (ďalej len „predmet 

kúpy“) na základe objednávok kupujúceho podľa článku 5 tejto rámcovej dohody, 

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje 

predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku 4 tejto 

rámcovej dohody, a to za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

 

3.2 Podrobná špecifikácia predmetu kúpy uvedeného v bode 3.1 tohto článku je uvedená 

v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

Článok 4 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1 Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a dohodou účastníkov 

rámcovej dohody vo výške: 

suma bez DPH ...................  EUR 

suma s DPH ...................  EUR 

Sadzba DPH ...................    % 

DPH     ..............................  EUR 
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4.2 Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku rámcovej dohody zaplatí 

predávajúcemu formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet 

predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto rámcovej dohody. Kúpna cena za predmet 

kúpy bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej predávajúcim na základe objednávky 

kupujúceho. 

 

4.3 Cena za jednotlivé položky predmetu kúpy, na základe ktorej si je predávajúci oprávnený 

fakturovať cenu za dodaný tovar určený v objednávke, tvorí prílohu č. 2 tejto rámcovej 

dohody. Cena za jednotlivé položky obsahuje zároveň cenu dopravy a vynosenia (je 

súčasťou ceny uvedenej v prílohe č. 2 tej Rámcovej dohody) na miesto určenia uvedené 

v článku 5, ods. 5.5. 

 

4.4 Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom dodaní predmetu kúpy a prevzatí predmetu 

kúpy kupujúcim určeného v objednávke. Podkladom pre vystavenie faktúry je kupujúcim 

potvrdený preberací protokol podľa článku 5 bod 5.7 tejto rámcovej dohody. Faktúra je 

splatná v lehote 60 dní odo dňa jej riadneho doručenia na adresu: Nevädzová 5, 

Bratislava, PSČ: 814 55, SR. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu kúpy 

považuje deň podpísania preberacieho protokolu. 

 

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak doručená faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť 

faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu. Súčasťou faktúry 

je preberací protokol. Za dátum úhrady kúpnej ceny sa považuje pripísanie celej 

fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.  

 

4.6 Predávajúci bude vykonávať fakturáciu na základe samostatných objednávok. 

 

4.7 Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že kupujúci neposkytne predávajúcemu na 

predmet kúpy preddavkovú platbu, ani zálohu. 

 

4.8 Účastníci rámcovej dohody berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru 

podľa tejto rámcovej dohody aj v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej 

elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2019 Z.z.“). Takto vystavená a doručená faktúra musí 

mať všetky náležitosti podľa §2 ods. 2 písm. a) až m) zákona č. 215/2019 Z.z. .  

 

Článok 5 

Miesto dodania a dodacie podmienky 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy na základe jednotlivých písomných 

objednávok kupujúceho. Objednávka vystavená kupujúcim a doručená predávajúcemu 

musí  obsahovať najmä: 

a) označenie tejto rámcovej dohody, 
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b) dátum vystavenia objednávky, 

c) presné určenie objednávaných predmetov kúpy v súlade s prílohou č. 1, a to čo do druhu 

a množstva, 

d) určenie miesta dodania, ak má byť iné ako miesto dodania uvedené v bode 5.5 tohto 

článku, 

e) určenie zamestnanca v odbernom mieste povereného na prevzatie predmetu kúpy 

dodávaného na základe príslušnej objednávky a podpísanie preberacieho protokolu, 

vrátane mailového kontaktu a telefónneho čísla povereného zamestnanca. 

 

5.2 Objednávka v zmysle bodu 5.1 bude: 

a) vystavená v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú zaslané na adresu predávajúceho. Za 

doručenie objednávky sa bude považovať jej doručenie predávajúcemu. Predávajúci je 

povinný potvrdiť jedno vyhotovenie objednávky podpisom a doručiť ho späť na adresu 

kupujúceho. Druhé vyhotovenie objednávky si ponechá predávajúci, alebo 

b) zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom objednávka sa bude považovať za doručenú 

okamihom jej doručenia na elektronickú adresu zodpovednej osoby predávajúceho. 

Doručenie objednávky bude možné preukázať aj oznámením automatickým technickým 

prostriedkom informovania o doručení emailu adresátovi (funkcionalita MS Outlook 

potvrdenia o doručení). Predávajúci je povinný objednávku potvrdiť potvrdzujúcim e-

mailom.  

 

5.3 Účastníci dohody sa môžu písomne dohodnúť na tom, že objednávanie tovaru bude 

prebiehať iným postupom ako je uvedené v bodoch 5.1 a 5.2 najmä prostredníctvom 

objednávkového formuláru predávajúceho v listinnej alebo elektronickej podobe.  

 

5.4 Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie predmetu kúpy je právom kupujúceho, 

nie jeho povinnosťou, a že kupujúci nie je povinný objednať predmet kúpy v celom 

rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.  

 

5.5 Ak sa účastníci rámcovej dohody nedohodnú inak, predávajúci sa zaväzuje dodať 

predmet kúpy na miesto dodania: Nevädzová 5, Bratislava, 814 55, SR, v pracovné dni v 

čase 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod., s vynesením predmetu kúpy na 4. poschodie 

(ďalej len „miesto dodania“). O presnom termíne dodania bude predávajúci informovať 

kupujúceho, resp. osobu poverenú kupujúcim určenú v objednávke 2 pracovné dni pred 

uskutočnením dodávky. 

 

5.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy riadne, včas a v zodpovedajúcej špecifikácii 

podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody, v požadovanej  kvalite a bez vád.  

 

5.7 Riadne dodanie predmetu kúpy na základe príslušnej objednávky potvrdí kupujúci, resp. 

osoba poverená kupujúcim určená v objednávke predávajúcemu podpisom na 

preberacom protokole,  ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto rámcovej dohody. 

 

5.8 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet kúpy v prípade jeho 

poškodenia, nekompletného dodania, ako aj v prípade, že dodaný tovar nie je v súlade 

s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto rámcovej 
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dohody. Dôvod odmietnutia prevzatia objednanej časti predmetu kúpy uvedie kupujúci 

v preberacom protokole, prevzatie ktorého predávajúci potvrdí svojím podpisom. 

Dôvodom odmietnutia tovaru môže byť aj nesplnenie oznamovacej povinnosti 

predávajúceho ohľadom poskytnutia náhradného tovaru v zmysle bodu 6.7 článku 6 tejto 

rámcovej dohody.  

 

5.9 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na základe príslušnej objednávky do miesta 

dodania najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky zo strany 

kupujúceho.  

 

5.10 Kvalita dodaného predmetu kúpy musí byť taká, aby si nevyžadovala opravu zo strany 

kupujúceho. V prípade, že predmet kúpy je vrátený z dôvodu jeho neúplnosti, alebo ak je 

jeho kvalita hodnotená kupujúcim ako nedostatočná, predávajúci je povinný vykonať 

nápravu v primeranej lehote určenej kupujúcim bez nároku na odmenu za vykonanie tejto 

nápravy.  

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúceho 

 

6.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu  predmet kúpy podľa prílohy č. 1 tejto 

rámcovej dohody v množstve, akosti a vyhotovení uvedenom v objednávke a to riadne 

a včas a umožniť kupujúcemu jeho  prevzatie. 

 

6.2 Predávajúci je oprávnený poskytovať predmet kúpy aj prostredníctvom iných osôb resp. 

subdodávateľov, avšak vo vzťahu ku kupujúcemu vždy zodpovedá predávajúci tak, akoby 

predmet kúpy poskytoval on sám. 

 

6.3 Predávajúci je povinný počas celej doby trvania tejto rámcovej dohody zabezpečiť, že 

bude plne spôsobilý a oprávnený na poskytovanie predmetu kúpy. Rovnako voči 

kupujúcemu zodpovedá za to, že všetci jeho prípadní subdodávatelia, ktorých využije pri 

plnení tejto rámcovej dohody, budú plne spôsobilí a oprávnení na poskytovanie predmetu 

kúpy.  

 

6.4 V prípade, ak bude mať počas plnenia rámcovej dohody predávajúci záujem uzavrieť 

zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na poskytovaní predmetu kúpy podľa 

tejto rámcovej dohody, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia,  

b) každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu rámcovej 

dohody v rovnakej kvalite ako predávajúci. 

 

6.5 Predávajúci sa zaväzuje, že najmenej 7 dní pred zámerom využiť subdodávateľa alebo 

pred zámenou známeho subdodávateľa doručí kupujúcemu na odsúhlasenie návrh                   

na zmenu subdodávateľa, ktorý bude obsahovať údaje o subdodávateľovi a oprávnenej 

osobe v rozsahu §41 ods.3 ZVO. V prípade, že zamieňaný subdodávateľ preukázal v 

dotknutom verejnom obstarávaní za predávajúceho podmienky účasti podľa § 34 ZVO, 

je predávajúci povinný súčasne predložiť doklady navrhovaného subdodávateľa, ktorými 

preukáže splnenie týchto podmienok účasti. 
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6.6 Zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 tejto rámcovej dohody. Predávajúci 

sa zaväzuje, že oznámi kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov známeho subdodávateľa 

najneskôr do 7 dní od dotknutej zmeny údajov. 

 

6.7 V prípade ak sa niektorý z objednaných tovarov predmetu kúpy prestane vyrábať alebo 

z inej objektívnej skutočnosti nastane nemožnosť jeho dodania zo strany predávajúceho, 

zaväzuje sa predávajúci namiesto tohto tovaru dodať tovar v rovnakej alebo vyššej 

kvalite. Na túto skutočnosť je predávajúci povinný kupujúceho upozorniť.  

 

6.8 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu prezrieť si dodanú časť predmetu kúpy, 

predviesť funkčnosť dodávanej časti predmetu kúpy a tento protokolárne odovzdať 

poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste dodania. 

 

6.9 Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej 

republiky a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

 

6.10 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

rámcovej dohody oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti konkrétnej zmluvy 

o poskytnutí NFP, v rámci ktorej sa realizuje predmet tejto rámcovej dohody. 

Oprávnenými osobami sú najmä: 

a) Kupujúci a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

6.11 Predávajúci sa taktiež zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú 

súčinnosť. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje dodanie predmetu kúpy cez tretie 

strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená 

povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej 

dohody a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. 

V prípade, že ešte nedošlo k plneniu z rámcovej dohody a výsledky administratívnej 

finančnej kontroly kupujúceho neumožňujú financovanie predmetu rámcovej dohody, 

kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto rámcovej dohody.   

 

6.12 V prípade, ak predávajúci poskytuje plnenie predmetu rámcovej dohody cez tretie strany, 

je povinný zabezpečiť, aby sa povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu podľa tejto 

rámcovej dohody vzťahovala aj na ne. 

 

6.13 Ak sa na predávajúceho vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti rámcovej dohody. Predávajúci je povinný 
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počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody spĺňať podmienky stanovené týmto 

zákonom. 

 

6.14 Predávajúci nesmie oznámiť údaje získané od kupujúceho pri svojej činnosti podľa tejto 

rámcovej dohody bez súhlasu kupujúceho iným osobám a/alebo ich využiť pre seba alebo 

pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami kupujúceho. Táto povinnosť trvá 

aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. 

 

6.15 Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými osobnými údajmi osôb participujúcich 

priamo alebo nepriamo na plnení predmetu rámcovej dohody, ako aj so všetkými 

informáciami a podkladmi, ktoré obdržal v súvislosti s plnením predmetu rámcovej 

dohody, ako s dôvernými a v súlade s platným právnym poriadkom SR zabezpečovať ich 

riadnu a primeranú ochranu. 

 

Článok 7 

Povinnosti kupujúceho 

 

7.1 Kupujúci je povinný:  

a) objednať predmet kúpy v súlade s článkom 5, bod 5.4 

b) protokolárne prevziať bezchybný predmet kúpy v zmysle článku 5, bod 5.7,  

c) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku 4 tejto rámcovej dohody za 

jednotlivé objednávky. 

7.2 Kupujúci sa zaväzuje všetky podmienky, požiadavky, výhrady, sťažnosti a pod. 

odovzdávať písomne predávajúcemu alebo ním poverenej osobe. 

 

Článok 8 

Záruka 

  

8.1 Na dodávaný predmet kúpy vrátane príslušenstva, ktoré je súčasťou predmetu kúpy, je 

dohodnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho 

prevzatia predmetu kúpy osobou oprávnenou konať za kupujúceho vo veciach prevzatia 

predmetu kúpy podľa bodu 5.7 tejto rámcovej dohody. 

 

8.2 Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za akosť dodaného predmetu kúpy spočívajúcu 

v tom, že predmet kúpy bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel 

a zachová si obvyklé vlastnosti. 

 

8.3 Kupujúci v prípade zistenia vady resp. vád na dodanom predmete kúpy, písomne oznámi 

vady (reklamácia) predávajúcemu bezodkladne po ich zistení. V prípade uplatnenia 

nárokov z vád predmetu kúpy zo strany kupujúceho, záručná doba neplynie po dobu, po 

ktorú kupujúci nemôže užívať predmet kúpy pre jeho vady a začne znova plynúť dňom 

odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.  

8.4 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom podľa ustanovenia §436 a nasl. 

ObZ, ak nie je v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak. 



Strana 8 z 10 
 

 

8.5 Ak sa v priebehu záručnej doby prejavia na predmete kúpy vady, je predávajúci povinný 

uvedené vady odstrániť na vlastné náklady. V prípade opravy trvajúcej viac ako sedem 

(7) kalendárnych dní je predávajúci povinný zabezpečiť náhradné zariadenie podobných 

parametrov. 

 

8.6 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym 

používaním spôsobeným kupujúcim alebo ako následok živelnej pohromy. 

 

Článok 9 

Zmluvné sankcie 

 

9.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej dodacej 

lehote, vzniká kupujúcemu nárok uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,03% z ceny nedodanej časti predmetu kúpy, za každý aj začatý deň omeškania.  

9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu nárok 

uplatniť voči kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej ceny, za 

každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú 

inak.  

9.3 V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu 

kúpy podľa bodu 8.5 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho 

zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania. 

 

9.4 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky účastníkov rámcovej dohody na 

náhradu škody podľa §373 a nasl. ObZ. 

 

Článok 10 
 Platnosť rámcovej dohody  

 

10.1 Rámcová dohoda  sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa  nadobudnutia 

jej účinnosti, alebo do vyčerpania maximálnej celkovej ceny uvedenej v článku 4 bod 4.1 

tejto rámcovej dohody, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.   

 

10.2 Platnosť tejto rámcovej dohody  môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 10.1 tohto 

článku zaniknúť aj písomnou dohodou účastníkov rámcovej dohody, písomnou 

výpoveďou alebo odstúpením od rámcovej dohody. 

 

10.3 Písomnú výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu, je 

oprávnený dať kupujúci. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená  

predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na základe objednávok 

kupujúceho aj počas výpovednej lehoty.  
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10.4 Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek z účastníkov rámcovej dohody pre 

podstatné porušenie rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia dohody. Za 

podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním 

predmetu kúpy o viac ako 10 kalendárnych dní po uplynutí lehoty na dodanie predmetu 

kúpy, omeškanie kupujúceho s platbou o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty 

splatnosti faktúry alebo opakované nepodstatné porušenie rámcovej dohody. Odstúpenie 

od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia odstúpenia v listinnej podobe jednému z 

účastníkov rámcovej dohody. 

 

10.5 V prípade, že ešte nedošlo k plneniu podľa tejto rámcovej dohody a výsledky 

administratívnej finančnej kontroly kupujúceho neumožňujú financovanie predmetu 

kúpy, kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od rámcovej dohody. 

 

10.6 Účastníci rámcovej dohody súhlasia, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia 

od rámcovej dohody, nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi 

alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto rámcová dohoda sa riadi a vykladá v súlade so slovenským právnym poriadkom. 

Vzťahy účastníkov rámcovej dohody výslovne neupravené touto rámcovou dohodou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami ObZ a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. 

 

11.2 Účastníci rámcovej dohody sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto 

rámcovej dohody prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych 

orgánov alebo splnomocnených zástupcov. Ak sa spor nevyrieši zmierom, každý z 

účastníkov rámcovej dohody je oprávnený predložiť spor na riešenie príslušnému súdu 

Slovenskej republiky. 

 

11.3 Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a 

dokumentov, na ktoré rámcová dohoda odkazuje, platí, že právne vzťahy vzniknuté pred 

nadobudnutím účinnosti zmeny, sa spravujú ich účinným znením; vznik týchto právnych 

vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa však 

posudzujú podľa doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené inak. 

 

11.4 Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po ich podpise 

kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci obdrží  jedno vyhotovenie. 

 

11.5 Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch účastníkov rámcovej dohody. Rámcová dohoda nadobudne účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
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11.6 Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, porozumeli jej 

obsahu a jej právnym dôsledkom, súhlasia s nimi a na dôkaz toho ju podpisujú.  

 

11.7 Účastníci rámcovej dohody spoločne vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzatvárajú slobodne 

a vážne, že ju neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že rámcová 

dohoda sa svojim obsahom a účelom neprieči zákonu, ani ho neobchádza. Účastníci 

rámcovej dohody zároveň vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a že 

rámcovú dohodu podpísali osoby oprávnené konať v ich mene. 

 

11.8 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným alebo 

nevymožiteľným, táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevymožiteľnosť ostatných 

ustanovení rámcovej dohody, ak nevyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky 

inak. Účastníci rámcovej dohody sú povinní bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné 

ustanovenia ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných 

ustanovení, majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto rámcovej dohody. 

 

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú: 

Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu rámcovej dohody 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3 – Vzor preberacieho protokolu 

Príloha č. 4 – Zoznam známych subdodávateľov 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 V Bratislave dňa .....................................         V............................. dňa........................ 

 

 

________________________________ 

         Ing. Zuzana Borgulová 

           generálna riaditeľka 

 

 

 

         _______________________________ 

               meno priezvisko 

                      funkcia 

 


