
Rámcová dohoda o dodaní služieb 

Uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s § 11 a § 64 

Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1.  Základná škola  
Sídlo organizácie:  Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený:  Mgr. Mária Bezáková 
IČO:  37860763 
DIČ:  2021603980 
Bankové spojenie:  VÚB Topoľčany 
Číslo účtu:  1635544751/0200 
/ ďalej len objednávateľ / 
 
 
 
2.  Emil Obert 
Sídlo organizácie:  Dlhá 11, Zlaté Moravce 
IČO:  22877948 
DIČ:  1020411843 
Bankové spojenie:    VÚB Nitra 
Číslo účtu:   1904541162/0200 
/ ďalej len poskytovateľ / 
 

  

Čl. II 

Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej 

uvedených, pre objednávateľa vykoná nasledovné činnosti: oprava športového náradia 

a náčinia oprava podlahy v telocvični. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie prác zaplatí poskytovateľovi odplatu vo výške 

a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve. 

 



Čl. IV 

Rozsah a obsah činností 

1. Poskytovateľ vykoná pre objednávateľa práce, ktorých obsah je najmä realizácia opravy 

športového náradia a náčinia, opravy podlahy v telocvični. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať poskytovateľovi včas písomnú objednávku obsahujúcu bližšiu 

špecifikáciu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vykoná činnosti v zmysle tejto zmluvy podľa 

pokynov objednávateľa vždy v zmysle dohody uzatvorenej pri objednávke v závislosti od 

druhu vykonávanej činnosti. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje za činnosť uskutočnenú poskytovateľom zaplatiť mu odmenu 

v zmysle čl. VI tejto zmluvy. 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Každá zmluvná strana je povinná vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu v rámci 

svojich možností a schopností a zdržať sa akejkoľvek činnosti smerujúcej k zmareniu alebo 

sťaženiu dosiahnutia dohodnutého účelu. 

2. Zmluvné strany majú vzájomnú informačnú povinnosť o vykonaných opatreniach pri plnení 

predmetu tejto Zmluvy. 

Čl. VI 

Obmena a platobné podmienky 

1. Za uskutočnenú činnosť sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť odmenu vždy na 

základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Vo faktúre je poskytovateľ povinný uviesť 

stručný popis vykonaných služieb tak, aby fakturované služby boli v súlade so službami 

objednanými podľa doručených a potvrdených objednávok objednávateľa. 

2. Odmena bude poskytovaná na základe faktúry, a to prevodom na účet poskytovateľa, príp. 

hotovostne oproti príslušným dokladom. 

3. Odmena za spoluprácu je splnená na podklade faktúry do 14-tich dní od obdŕžania. 

Čl. VII 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle podmienok verejného obstarávania na obdobie 48 

mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 29 999 eur bez DPH. Podľa toho, čo nastane 

skôr, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, alebo 

na základe písomného odstúpenia oprávnenej zmluvnej strany v zmysle bodu 3. tohto článku 

zmluvy. 

3. Jednostranné ukončenie platnosti zmluvy je možné len v prípade podstatného porušenia 

zmluvy niektorou zo zmluvných strán (v zmysle Obchodného zákonníka). Druhá strana je 

oprávnená takto písomne odstúpiť od zmluvy. V prípadoch nepodstatného porušenia zmluvy 

je písomné odstúpenie od zmluvy možné len ak porušujúca strana neodstráni vadný stav ani 

v písomne poskytnutej dodatočnej primeranej lehote (v zmysle Obchodného zákonníka). 

 



Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Na všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené, sa 

primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, po 1 pre každú stranu. 

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve (vrátane príloh) je možné vykonať len písomnou 

formou na základe dohody oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

Topoľčany 16. 12. 2014 

 

 

 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa 

Mgr. Mária Bazáková Emil Obert 

 

........................................... ....................................... 


