
Rámcová zmluva 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení) 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Predávajúci:               EliKva Trade Slovakia, a.s. 

Sídlo:                           Prievozská 18, 824 51 Bratislava 

                                     Prevádzka Myjava: Partizánska 39, 907 01 Myjava 

Zastúpený:                   Ing. Andrea Eliášová- predseda predstavenstva 

IČO:                             35937696 

IČDPH:                       SK 2022018735 

Číslo účtu:                   SK72 1111 0000 0066 2572 0005 SWIFT: UNCRSKBX 

Číslo telefónu:             034/654 0301, 0905 550 131, 0905 661 666 

Číslo faxu:                   034/654 0302 

Email:                          eliasova@elikvatrade.sk 

Kontaktná osoba:         Ing. Andrea Eliášová 

Právna forma:              Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Ba 1     

                                     odd.Sa vložka číslo 3599/B 

                                     (ďalej len ,,predávajúci“) 

 

2. Kupujúci:                    Základná škola Myjava 

Sídlo:                            Štúrova 18, 907 01 Myjava 

Zastúpený:                    Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy 

IČO:                              31202802 

DIČ:                              2021389458 

Číslo telefónu:              0905406566 

Kontaktná osoba:          Viera Kováčová 

                                      (ďalej len ,,kupujúci“) 
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho opakovane dodávať 

kupujúcemu kancelársky materiál a papier v štandardnej kvalite a v cene podľa 

prílohy č. 1 a na základe jednotlivých objednávok. 

 

2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa ods. 2.1 

tohto článku zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok 3 

Lehota a miesto plnenia a spôsob dodania tovaru 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní odo 

dňa objednania. 

 

2. Miesto dodania predmetu zmluvy je: Základná škola Myjava, Štúrova 18,  

 

907 01 Myjava 

 

3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v mieste dodania tovaru 

v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod.  

 

4. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na dodacom liste. 

 

Článok 4 

Spôsob objednávania tovaru 

 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe telefonickej, písomnej alebo 

emailovej objednávky kupujúceho. 

 

2. V objednávke kupujúci uvedie druh tovaru, ktorý má byť dodaný a jeho 

požadované množstvo. 

 

3. Celkové množstvo odobratého tovaru určí kupujúci priebežne podľa svojej 

skutočnej potreby v jednotlivých objednávkach. 

 

 

 



Článok 5 

Kúpna cena 

 

1. Ceny tovaru sú uvedené v eurách v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. Ceny tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

2. V kúpnej cene za dodaný tovar sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním, 

balením tovaru, vrátane nákladov na dopravu tovaru. 

 

Článok 6 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Platby za tovar je kupujúci povinný realizovať priebežne podľa dodávok tovaru 

v zmysle tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie 

predmetu zmluvy. 

 

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu 

vypočítanú podľa cenníka uvedeného v Prílohe č.1 tejto zmluvy na základe 

faktúry, ktorú predávajúci vystaví. 

 

4. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry, 

ako daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať minimálne: 

 

(a) Obchodné meno a sídlo, IČO, predávajúceho 

(b) Meno, sídlo, IČO kupujúceho 

(c) Číslo faktúry 

(d) Deň vystavenie a deň splatnosti faktúry  

(e) Označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

(f) Celkovú výšku ceny bez dane, sadzbu dane 

(g) Fakturovanú sumu celkom vrátane DPH 

(h) Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

(i) K faktúre musí byť priložený dodací list s rozpisom položiek s cenami 

a množstvom 

Lehota splatnosti faktúry je do 15 dní odo dňa doručenia. 

5.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej 

faktúry kupujúcemu. 

 

 



Článok 7 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci dodá predmet zmluvy vo vlastnom mene bez akýchkoľvek práv tretích 

osôb a na vlastnú zodpovednosť. 

 

2. Predávajúci dodá predmet zmluvy s dodacími listami. 

 

3. Kupujúci sa stáva vlastníkom plnenia predmetu zmluvy fyzickým prevzatím 

tovaru a uhradením fakturovanej sumy. 

 

Článok 8 

Majetkové sankcie 

 

1. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% 

za každý deň omeškania s úhradou faktúry kupujúcemu až do zaplatenia. 

 

Článok 9 

Záručná doba 

 

1.  Predávajúci zodpovedá za kvalitu a akosť predmetu dodávky po stránke jej                                                                                                        

úplnosti, prevádzkovej spôsobnosti a poskytuje v tomto smere záruku v lehote 24 

mesiacov. 

 

2. Kupujúci prípadné reklamácie, vady predmetu plnenia oznámi predávajúcemu                       

bezodkladne po jej zistení. 

 

Článok 10 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Zodpovednosť za vady sa spravuje ustanoveniami § 422 a násl. Obchodného 

zákonníka 

 

 

 

 

 



Článok 11   

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, tj. od 20.8.2020 – 19.8.2021 

 

2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení, ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy) a ďalšími všeobecne platnými 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v 2-och rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenie dostane 

predávajúci a 1 vyhotovenie kupujúci. 

 

4. Zmluvné strany po oboznámení s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 

obsahom, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých 

údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok, a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

 

Za kupujúceho:                                                           Za predávajúceho: 

 

V Myjave                                                                     V Myjave 

 

 

_________________________                                        __________________________ 

Mgr. Jaroslav Foltín                                                                  Ing. Andrea Eliášová 

     Riaditeľ školy                                                               predseda predstavenstva  

                                                                                             EliKva Trade Slovakia, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 


