Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina

Príloha č. 5
Podmienky dodania a obchodné podmienky.
(Návrh textu, od ktorého sa Rámcová dohoda nesmie výrazne odlišovať)
Tento návrh Rámcovej dohody sú zároveň Podmienky dodania a obchodné podmienky pre dodanie
a zabezpečenie tovaru tejto vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Návrh Rámcovej dohody,
podpísaný navrhovateľom, musí obsahovať minimálne zmluvné podmienky tak, ako sú uvedené v
tejto výzve na podanie návrhu, prípadne doplnené o obchodné podmienky navrhovateľa, ktoré však
nesmú byť v rozpore so stanovenými minimálnymi zmluvnými podmienkami, uvedených v tejto
1
výzve.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že nejde o Rámcovú zmluvu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní,
ale o Rámcovú dohodu v zmysle Obchodného zákonníka.
Rámcová dohoda
Uzatvorená podľa§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
V Článku sa určujú Účastníci dohody:
Údaje vyhlasovateľa, ako kupujúceho, do Rámcovej dohody:
Kupujúci
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT
Obchodný register

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Ing. Ján Bariečík, PhD., konateľ
36 007 099
2020447583
SK 2020447583
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK1909000000005035044524
GIBASKBX
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L

(ďalej iba “kupujúci“)
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Zápis v registri:

(Vyplní navrhovateľ)
(detto)
(tu uveďte meno zodpovednej osoby - štatutára, ktorá bude
podpisovať zmluvu: majiteľ, riaditeľ, konateľ, prokurista ap.
(detto)
(detto)
(detto)
(detto)
(detto)
(detto)
(detto)

(ďalej iba „predávajúci“)
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V Článku Preambula sa popisuje:

 Rámcová dohoda je uzatvorená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom
predávajúcim je úspešný navrhovateľ resp. navrhovatelia, ktorí ponúkli na predmet zmluvy
ekonomicky najvýhodnejší návrh.
 Rámcová dohoda je realizovaná písomnou formou. Záväzný návrh bude podpísaný oprávnenou
osobou kupujúceho.
V Článku I. sa popisuje Predmet dohody:
 Predmetom Rámcovej dohody je záväzok predávajúceho po dobu trvania tejto dohody
dojednaným spôsobom zabezpečovať a dodávať na požadované miesto kupujúcemu na základe
elektronickej objednávky nový tovar podľa špecifikácie, ktorá je identická s úspešným cenovým 2
návrhom, ktorú predávajúci predložil v rámci výzvy na podávanie návrhov na konkrétny druh
tovaru, ktorého príloha je súčasťou Rámcovej dohody. Záväzkom kupujúceho je za prevzatý
tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
V Článku II. sa popisujú Povinnosti predávajúceho:
 Dodávky tovaru predávajúci zabezpečí vo všetkých konfekčných veľkostiach, vrátane
netypických veľkostných kategórií pre zamestnancov vyhlasovateľa a dopraví na určené miesto
dodania. Nákupy a opakované nákupy sa budú realizovať na základe čiastkových objednávok
počas platnosti Rámcovej dohody, v ktorých budú špecifikované presné požadované rozmery
tovaru.
Pri zaslaní elektronickej objednávky poverenou osobnou kupujúceho tieto rozmery budú presne
určené na každý druh objednávaného tovaru. Poverenou, kontaktnou a zodpovednou osobou
kupujúceho pre každé objednanie a prevzatie tovaru je vedúci oddelenia nákupu pán Peter
Bugáň, peter.bugan@dpmz.sk, 041/5660114, počas pracovného času od 6,00 h do 14,00 h.
 Predávajúci, ktorému bude zo strany
kupujúceho doručená čiastočná objednávka na
opakovanú dodávku tovaru, bude povinný v požadovanom množstve, kvalite, čase, mieste
a v požadovaných veľkostiach zabezpečiť a dodať tovar v súlade s cenovými podmienkami,
ktoré tvoria súčasť Rámcovej dohody.
 Nový tovar bude opakovane dodávaný na základe čiastkových elektronických objednávok
zodpovednou osobou kupujúceho.
 Tovar bude spĺňať materiálové zloženie a vlastnosti na materiál podľa Prílohy č. 1. – Opis
tovaru.
 Tovar bude zhotovený vo farebných odtieňoch podľa Prílohy č. 1 – Opis tovaru a Prílohy č .6.
obchodno verejnej súťaže.
 Predávajúci tovar označí symbolmi ošetrovania a údržby, ak si to charakter tovaru vyžaduje,
označí ho veľkosťami podľa veľkostných štandardov a označí ho obchodným názvom výrobcu.
 Tovar bude dodaný aj s dodacím listom, na ktorom predávajúci uvedie aj objednávkové číslo
tovaru od kupujúceho. Toto číslo bude identické s číslom na objednávke. Predávajúci
k objednávkovému číslu tovaru priradí vlastný kód tovaru.
V Článku III. sa popisujú Práva a povinnosti kupujúceho:
 Kupujúci je povinný riadne čiastkovo a opakovane objednaný a dodaný nový tovar prevziať.
Prevzatie bude potvrdené kupujúcim na dodacom liste. Za každý čiastkovo prevzatý tovar je
kupujúci povinný uskutočniť bezhotovostný prevod podľa náležitostí, uvedených na faktúre.
 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným plnením
jeho záväzku kupujúcemu.
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 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať kritériá podľa prílohy
k tejto Rámcovej dohode, príslušných zákonov a noriem.
 Ak kupujúci neprevezme nový tovar, pretože nespĺňa požadované kritériá, má právo žiadať
dodanie tovaru bez chýb a v požadovanom množstve. V tomto prípade náklady za opätovné
dodanie tovaru znáša predávajúci.
V Článku IV. sa popisuje Spôsob objednávania:
 Jednotlivé plnenia a opakované plnenia predávajúceho z Rámcovej dohody budú na základe
čiastkových elektronických objednávok kupujúceho.
3
 Kupujúci oznámi objednávku predávajúcemu elektronicky e-mailom.
 Čiastková elektronická objednávka musí obsahovať odvolanie na Rámcovú dohodu, názov
a množstvo požadovaného tovaru, identického s prílohou, požadovaný termín a miesto dodania,
dátum, pečiatku a podpis poverenej osoby kupujúceho.
 Na čiastkovej elektronickej objednávke bude presne špecifikované, ktorú časť predmetu
z Rámcovej dohody kupujúci objednáva s uvedením počtu kusov, pri odevoch a obuvi aj presnou
veľkostnou špecifikáciou a objednávkovým číslom tovaru.
 Predávajúci prijatie elektronickej objednávky obratom potvrdí, najneskôr však do 48 hodín.
 Za kupujúceho je za objednávky poverenou osobou vedúci oddelenia nákupu, resp. iná osoba,
ním poverená.
 Predávajúci doplní do Rámcovej dohody kontaktné údaje osoby, ktorá je zodpovedná za
prijímanie objednávok.
V Článku V. sa určuje Miesto, lehoty a spôsob dodania predmetu zmluvy:
 Predávajúci sa zaväzuje opakovane dodávať kupujúcemu tovar na základe jeho čiastkových
elektronických objednávok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka z znení neskorších predpisov.
 Dodávaný tovar a opakovane dodávaný tovar bude vo všetkých bodoch spĺňať podmienky
predpísaných noriem o osobných ochranných pracovných prostriedkoch podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky, ktoré budú kompatibilné s európskou normou. Všetky druhy dodávaného
tovaru budú primerane spĺňať náležitosti uvedené v Nariadení vlády SR č. 35/2008 Z.z., ktorými
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
OOPP a náležitosti uvedené v Nariadení vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách
na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho (prevádzka Kvačalova ul. 2, Žilina),
prípadne ďalšie miesto v Žiline bude špecifikované v čiastkových elektronických objednávkach.
Pri objednávanom tovare bude uvedené aj vlastné objednávkové číslo tovaru kupujúceho, ktoré
je predávajúci povinný uviesť popri vlastnom čísle tovaru, vo faktúrach a dodacích listoch
k tovaru. Miesto dodania bude obvykle v prevádzke skladu MTZ v sídle kupujúceho , v sklade
MTZ bude tovar prevzatý zodpovednou osobou skladu.
 Lehota na dodanie tovaru bude určená v každej čiastkovej objednávke.
Predávajúci čiastkovo objednaný tovar dodá do 20 (dvadsať) pracovných dní od potvrdenia
prijatia objednávky e-mailom.
Predávajúci má pre tieto účely povinnosť potvrdiť prijatie e-mailovej objednávky od kontaktnej
osoby kupujúceho pre objednanie a dodanie tovaru, a to spätným e-mailom v lehote do 2 (dvoch)
pracovných dní.
 Spôsob dodania: Predávajúci dodá každý opakovane objednaný nový tovar na vlastné náklady.
.
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V Článku VI. sa určuje Kúpna cena a platobné podmienky:
 Cena za dodávku tovaru je špecifikovaná podľa úspešného cenového návrhu predávajúceho.
Táto cena, v rámci súťaže, bola uvedená v Tabuľke č. 2 a v jej prislúchajúcich podtabuľkách
a takto uvedené ceny tvoria súčasť Rámcovej dohody ako jej prílohy. Jednotkové ceny tovarov
sú dohodnuté v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Jednotkové ceny tovaru sú uvedené v Eur bez DPH a sú platné odo dňa a počas platnosti
a účinnosti Rámcovej dohody.
 Cena bude uvedená v zložení: cena v EUR bez DPH, výška DPH, cena spolu (vrátane DPH)
4
Predávajúci, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v Rámcovej dohode.
 Zmena dohodnutých cien je možná len z dôvodu zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu
(napr. zmeny sadzby DPH, cla ap.) a vyvolaných zmenami
legislatívy, súvisiacej
z bezpečnostnými predpismi na tovar.
 Dohodnutú kúpnu cenu za tovar, vrátane DPH, kupujúci uhradí formou prevodného príkazu na
základe faktúry.
 Faktúry za dodaný tovar budú vystavované so splatnosťou 30 dní odo dňa ich doručenia.
Splatnosť nenastane skôr, než uplynie 30 dní od prijatia riadne doručenej faktúry kupujúcemu.
V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať predpísané zákonné náležitosti alebo bude
obsahovať chybné údaje, kupujúci je oprávnený vrátiť takúto faktúru. Lehota splatnosti v tomto
prípade nenastane skôr, než uplynie 30 dní odo dňa prijatia opravenej faktúry. Daňové doklady,
ktoré nebudú dodané spolu s dodávkou objednaného tovaru, možno zasielať poštou na adresu
kupujúceho.
 Prílohou daňového dokladu musí byť dodací list so súpisom tovaru, ktorý bol dodaný na základe
čiastkovej objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný na každom dodacom liste uviesť aj
objednávkové číslo tovaru, ktoré uviedol kupujúci na svojej elektronickej objednávke.
 Predávajúci môže, najmä s ohľadom na momentálnu situáciu na trhu v čase celoplošnej
realizácie akcií na podporu predaja stanovením dlhodobo nízkych cien na vybrané druhy tovaru
podľa Rámcovej dohody, poskytnúť kupujúcemu nižšiu cenu, ako je uvedená v cenovom
návrhu, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych podmienok tovaru.
V Článku VII. sa vymedzí Zodpovednosť za vady a kvalitu tovaru:
 Zodpovednosť za vady sa bude upravovať ustanovením § 422 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru a ustanoveniami § 429 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť.
 Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar je nový, doteraz nepoužívaný, zdravotne
nezávadný, je prvotriedneho vyhotovenia a bude označený v zmysle platných noriem.
 Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar bude po celý čas platnosti Rámcovej dohody
vykazovať zhodnú kvalitu, materiálové zloženie, farebné vyhotovenie a strih, teda, aby
vykazoval vlastnosti, aké predávajúci ponúkol v rámci svojho podaného návrhu, najmenej však
podľa požiadaviek kupujúceho podľa Prílohy č. 1. Všetky zmeny je dodávateľ povinný
konzultovať s kupujúcim, čo bude vždy doložené písomným súhlasom kupujúceho.
 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorými sú nedostatky v akosti a vyhotovení, obale,
dokladoch potrebných k užívaniu a právne vady tovaru. Ak dodaný tovar vykazuje známky
mechanického poškodenia alebo ušpinenia, takýto tovar nebude kupujúcim prevzatý a bude
ihneď predávajúcemu vrátený.
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 Vady, kazy alebo nedostatky na dodanom tovare, ktoré sú zistené pri prevzatí tovaru, bude
kupujúci reklamovať u predávajúceho okamžite. Dodatočné závady, zistené po prevzatí, bude
kupujúci reklamovať písomne v 15-dňovej lehote od prevzatia tovaru.
 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu do dvoch dní od oznámenia vady rozhodnutie
o spôsobe odstránenia vady.
 V prípade, ak pri dodávke tovaru predávajúcim pochybnosti o nedodržaní predpísaných
požiadaviek u dodávaného tovaru počas trvania zmluvného vzťahu, bude kupujúci oprávnený
kvalitu dodávaného tovaru dať preskúmať nezainteresovanej strane tohto zmluvného vzťahu,
teda nezávislému kontrolnému orgánu.. Ak sa potvrdí oprávnenosť tohto kroku, teda, že tovar
nezodpovedá zloženiu alebo kvalite materiálu, uhradí predávajúci kupujúcemu všetky oprávnené
5
náklady spojené s týmto úkonom. Potvrdenie tejto skutočnosti umožňuje aj predpoklad
ukončenia zmluvného vzťahu.
V Článku VIII. sa upravuje Balenie predmetu zmluvy a doklady vzťahujúce sa na tovar:
 Predávajúci je povinný tovar dodávať obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy.
 Tovar bude označený platnými normami a normou akosti.
 Tovar bude označený normovanou veľkostnou špecifikáciou.
 Tovar bude označený symbolmi spôsobu ošetrovania a údržby.
 Tovar bude jednotlivo balený v obaloch neprepúšťajúcich vodu.
 K tovaru bude predložená jedna faktúra a jeden dodací list. Faktúry musia spĺňať platné
ustanovenia daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve 432/2002 Z.z..
 Prílohou daňového dokladu musí byť aj údaj o type dodaného tovaru a množstve tovaru
v kusoch a objednávkové číslo tovaru, ktoré kupujúci uviedol vo svojej elektronickej
objednávke. Tento údaj musí súhlasiť s údajmi na dodacom liste, ktorým bol tovar dodaný
a prevzatý. Faktúry za čiastkovo dodaný tovar budú vystavované so splatnosťou 30 dní od
prijatia.
V Článku IX. sa určujú Podmienky pre dodanie, záruku a sankcie:
 Predávajúci bude povinný kupujúcemu na tovar umožniť uplatňovať reklamáciu v zmysle zákona
o reklamáciách.

 Ak sa na tovare prejavia skryté vady, kupujúci uplatní svoje právo v zmysle záručných a
reklamačných podmienok v zákonnej lehote.
 Dátum prevzatia tovaru bude uvedený na dodacom liste a bude stanovený ako deň, po ktorom
bude plynúť záručná doba. Záručná doba tovaru začína nasledujúcim dňom po prevzatí tovaru
zodpovednou osobou kupujúceho.
 Dohodnutá záručná doba bude 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 Pre prípad nedodržania podmienok dodania tovaru budú uplatnené nasledovné sankcie:
 Predávajúci sa zaväzuje na výzvu uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,8%
z ceny tovaru (bez DPH), ak bude v omeškaní s dodávkou tovaru a s každou opakovanou
dodávkou tovaru, a to za každý deň omeškania. Úhradou zmluvnej pokuty nie sú dotknuté
práva kupujúceho na náhradu škody.
 Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou došlej faktúry od predávajúceho , má predávajúci
právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,8% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako 7 kalendárnych
dní, si kupujúci vyhradzuje právo okamžite od zmluvy odstúpiť, pričom zmluvné strany sú
povinné bezodkladne po zániku zmluvy vrátiť si dovtedy poskytnuté plnenia a predávajúci je
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povinný zaplatiť kupujúcemu aj vzniknuté náklady súvisiace s obstaraním a dodaním
náhradného tovaru.

V Článku X. sa upravuje Ukončenie rámcovej dohody:
 Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov a jej platnosť uplynie
dňom, uvedeným v zmluve.
 Pred uplynutím doby určitej je možné Rámcovú dohodu ukončiť:
 Písomnou dohodou na návrh niektorej zmluvnej strany k dohodnutému dňu.
 Písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou zmluvnou 6
stranou výpovedná lehota 1 mesiac.
 Písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
V Článku XI. sa rieši Odstúpenie od rámcovej dohody:
 V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu Rámcovej dohody na základe
čiastkovej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení.
 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody najmä, ak:
- Predávajúci dodá tovar, ktorý nezodpovedá dohodnutej kvalite, a to aj napriek písomnému
upozorneniu, tým však nie je dotknuté právo a zodpovednosť za vady dodávaného tovaru,
- ak predávajúci vstúpi do likvidácie alebo bude súdom zistený úpadok jeho spoločnosti,
- v prípade, ak predávajúci predá alebo prenajme svoju organizáciu , zlúči sa s inou
spoločnosťou alebo iným spôsobom prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto
dohody, na inú osobu,
- bude dodatočne zistené, že predávajúci poskytol kupujúcemu v rámci návrhu v obchodnoverejnej súťaži nepravdivé alebo skreslené informácie, ktoré by inak viedli k jeho vylúčeniu
alebo by mali za následok iné poradie vyhodnotených výsledkov súťaže.
 Odstúpenie od dohody vyššie uvedeným spôsobom je účinné okamihom doručenia písomného
odstúpenia od dohody druhej zmluvnej strane. V dôsledku odstúpenia od tejto dohody nedôjde
k zániku nárokov kupujúceho na náhradu za spôsobenú škodu, nárokov zo zmluvných pokút, ani
iných ustanovení, ktoré majú trvať aj po ukončení tejto dohody.
V Článku XII. sa popisujú Spoločné a záverečné ustanovenia:
 Účastníci dohody sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
 Zmeny Rámcovej dohody sú možné iba vo forme písomného očíslovaného dodatku podpísaného
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov tejto dohody.
 Účastníci dohody sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť z tejto dohody, budú riešené
predovšetkým dohodou.
 Účastníci dohody sa dohodli, že všetky vzťahy z tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským
právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa účastníci dohody nedohodli, budú postúpené
na rozhodnutie vo vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.
 Účastníci dohody prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili k uzavretiu
dohody.
 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
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Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina

podľa § 47 a) zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov,. Účastníci dohody súhlasia, aby kupujúci zverejnil zmluvu podľa §
5 a) a 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
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