
 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka , § 3 ods. 2 a § 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“), medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:           „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                

                         Adresa sídla:                       Komenského č. 29, 934 01 LEVICE                          

zastúpený:                           PhDr. Robert Budinský MBA, štatutár zariadenia 

IČO:                                    00596825 

DIČ:                                    2021224128 

IČ DPH :                             nie je platca DPH 

Krajina:                               Slovenská republika 

Bankové spojenie:               Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                          7000306861/8180 

                             IBAN:                             SK378180000000700036861 

Kontaktná osoba:                PhDr. Robert Budinský MBA 

Telefón:     + 421 36 6315 607 

E-mail:                   fenix@fenixlevice.sk 

Internetová adresa (URL)  www.fenixlevice.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:      REVIS-SERVIS, spol. s r.o.,  Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra 

     zastúpenie: Daniela Glendová, konateľka 

     IČO: 36 657 719 

     IČ DPH: SK2022218121 

       Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Nitra 

     IBAN: SK 24 5600 0000 0068 0652 7001 

       Kontaktná osoba : Ing. Jana Hanusová 

     Telefón:    +421 905 233 044, 037/6526 691, 037/7412 011 

     email: objednavky@revis-servis.sk 

 

 

 

                          (ďalej len „predávajúci“) 

 

mailto:fenix@fenixlevice.sk


1. 

Preambula 

 

           Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Dohody použil postup v zmysle príslušných ustanovení 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal predávajúci. 

 

 

2.  Predmet zmluvy 

2.1  Predmetom zmluvy je dodanie   čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb podľa 

Prílohy č.1 na základe výsledku  z verejného obstarávania vyhodnoteného dňa 11.4.2019. 

2.2  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 1 

na základe predloženej ponuky vyhodnotenej vo verejnom obstarávaní. 

2.3  Rámcová dohoda  sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do 

doby naplnenia zmluvného finančného objemu vo výške 37.000, bez DPH/ 44.400, s DPH 

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

2.4  Kupujúci nie je povinný zakúpiť si predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov 

uvedený v Prílohe č. 1, ani vyčerpať celý finančný objem vo výške 44.400,- s DPH. Množstvá 

uvedené v Prílohe č. 1 sú predpokladané množstvá počas trvania zmluvy, a preto si kupujúci 

vyhradzuje právo objednať za obdobie trvania zmluvy väčšie, resp. menšie množstvá, max. 

však do výšky 44.400,- s DPH. Druhy tovaru sa dajú dopĺňať a meniť podľa požiadaviek 

objednávateľa. Množstvá nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas 

zmluvného vzťahu môže zvýšiť, resp. znížiť a druhy sa dajú doplniť a meniť podľa požiadaviek 

ver.obstarávateľa a však len do celkovej hodnoty rámcovej dohody 

2.5 Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru nad rámec doručených 

písomných objednávok. 

 

3.  Termín a miesto dodania tovaru 

3.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na základe čiastkových objednávok Kupujúceho do   

miesta plnenia: „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 934 01 

LEVICE. Lehota plnenia pre Predávajúceho od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie od 

Kupujúceho je do 15 pracovných dní, v pracovnej dobe v pondelok až piatok od 7,30 do 14,00 

hod., ak nebude v ojedinelých prípadoch dohodnuté inak. 

3.2  Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dodaný tovar z dôvodu nedodržania 

akosti alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 



3.3  Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia. 

4.  Cena a fakturácia za predmet zmluvy 

4.1  Jednotková cena tovarov uvedená v Prílohe č. 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním 

tovaru, najmä balenie a doručenie do miesta dodania. Jednotkové ceny tovarov sú platné 

a nemenné do ukončenia tejto zmluvy.  

4.2  Predávajúci vystaví po dodaní tovaru podľa čiastkových objednávok faktúru Kupujúcemu. 

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

daňového dokladu, súpis dodaného tovaru, ktorý je neodpustiteľnou podmienkou vzniku práva 

fakturovať a povinnosti faktúru uhradiť. Súpis bude tvoriť rozpis položiek a ich jednotkové 

ceny s DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú sumu. 

Povinnou prílohou každej faktúry bude tiež doklad – faktúra, dodací list, resp. preberací 

protokol o prevzatí tovaru podpísaný oprávneným zástupcom Kupujúceho. 

4.3  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň pripísania príslušnej finančnej sumy 

na účet Predávajúceho. 

5.  Záruka 

5.1  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, 

že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný 

tovar poskytuje záruku min. 12 mesiacov. 

5.2  Predávajúci sa zaväzuje chybné  plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou 

chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením 

ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom 

prípade v lehote do 2 pracovných dní po uplatnení reklamácie, v ktorej kupujúci uvedie, ktorý 

z uvedených spôsobov vybavenia reklamácie požaduje. 

5.3  Nedodržanie technických parametrov uvedených v špecifikácii bude považované za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok a kupujúci má v takomto prípade právo  od zmluvy 

okamžite odstúpiť. 

6.  Zabezpečenie záväzkov 

6.1  Kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z ceny tovaru za každý deň omeškania predávajúceho s dodaním tovaru. 

6.2   Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% 

zo sumy riadne doručenej faktúry za každý deň omeškania úhrady. 

 

7. Osobitné ustanovenia 

1.    Rámcová dohoda  môže skončiť: 

a) písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je trojmesačná 

b) odstúpením od dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán 



2.  Odstúpiť od dohody môže kupujúci v prípade podstatného porušenia zmluvných 

podmnienok druhou zmluvnou stranou – predávajúcim.  

3. Na tento účel sa podstaným porušením dohodnutých podmienok  rozumie zo strany 

predávajúceho  opakované : 

      a) nedodržanie termínu plnenia dohody 

b) nekvalitné plnenie dodávok, vadné plnenie dodávok 

c) nedodržanie kompletnosti dodávok podľa objednávky 

4.     Pod opakovaním porušením sa rozumie porušenie povinností podľa bodu 3 minimálne dva 

krát. 

5.   Odstúpiť od dohody môže predávajúci v prípade, keď sa stalo plnenie zmluvných povinností  

pre  predávajúceho úplne nemožným. 

 

8.  Záverečné ustanovenia 

7.1  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú určené pre 

Kupujúceho a jeden pre Predávajúceho. 

7.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

7.3  Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Kupujúceho v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

7.4  Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

7.5  Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť iba formou písomného dodatku 

podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle 

zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

V Leviciach, dňa:  17.4.2019 

 

 

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

za kupujúceho:                                                                         za predávajúceho: 

PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ                

 

 



Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: RD-  čistiace prostriedky a hygienické potreby do celkovej hodnoty 44.400,- s 

DPH na obdobie 48 mesiacov – § 117 zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Ing. Miroslava Šebőková..................................................               16.4.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA .............................................       16.4.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................             16.4. 2019                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIS - SERVIS spol. s r.o. REVIS - SERVIS Na Priehon 87512A 
949 05 Nitra - Dolné Krškany 

všetko pre vašu kanceláriu Tel.: 037/6526 691 

Tel./Fax: 037/7412 011 www.revis-servis.sk 

 

„FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Cenová ponuka: 
Čistiace rostriedk ah ienické otreb    

Druh tovaru 
Predpokladané 

množstvo na 

48 mesiacov 
JC s DPH 

cena spolu s 
DPH 

Teklltý piesok na čistenie C9-l I alcohol ethoxyleta 5(CIF) 
600 2,10 1260,00 

Spray proti prachu Pronto 120 4,08 489,60 

Osviežovač vzduchu náhr. nápl. Air wick 120 6,12 734,40 

WC osviežovač do misy (gel) 50 2,00 100,00 

Drôtenky kovové 400 0,30 120,00 

Hubky na riad ks 500 0,12 60,00 

mop náhrada bavlna 300 1,18 354,00 

rúčka na mop 30 0,67 20,10 

Destilovaná voda - žehličky 51 50  80,00 

Oprašovák s teleskop. Tyčou 7 2,50 17,50 

Pracovné rukavice č. S,M,L-pár 600 0,80 480,00 

Savo perex II 150 2,10 315,00 

Sanitárny čistiaci prostriedok pH0,5 s rozprašovačom 40 36,00 1440,00 

sanitárny čist.prostr. náhr. náplň 60 16,00 960,00 

Dezinfekčný prostrie.na dlážky II účinná látka pH8,5 
50 4,76 238,00 

Dezinfekčný prostrie.na dlážky 51 účinná látka pH 9,0 
40 60,92 2436,80 

Prostriedok na umývanie okien 750 ml 100 2,19 219,00 

Dezinf.prostr. na odol.špinu, močový kameň 101 
20 68,00 1360,00 

Prostriedok na ručné umývanie riadu Jar, Pur II 
1 600 1,85 

2960,00 

aviváž 51 kanister 24 32,12 770,88 

aviváž 21 25 3,80 95,00 

Dezinfekčný prací prostr. 15 kg 40 1 14,00 4560,00 

Tekutý prací prostriedok 51 40 54,00 2160,00 

Vanish 11 40 3,90 156,00 

Rýchly dezinf.spray baktérie výrusy 750 ml 
65 7,50 

487,50 

Voňavý granulát do vysávača 30 6,96 208,80 



Odmasť. A čistnie Kuch.sporák,gril 500 ml 
50 3,59 179,50 

Dezinf.čist.pł•ost.do kuch. Proti baktériám a pliesňam 101 
24 75,00 1800,00 

 

IČO 36657719 
Sro zapísaná v OR OS NITRA VI. č.. 18422/N DIČ. 2022218121 PRIMA BANKA a. s, Nitra, č. ú.: 6806527001/5600 IČ DPH. 

SK2022218121 
REVIS - SERVIS spol. s r.o. REVIS SERVIS Na Priehon 875/2A 
949 05 Nitra - Dolné Krškany 

všetko pre vašu kanceláriu Tel.: 03716526 691 

Tel./Fax: 037/7412 www.revis-servis.sk 

 

Čistiaci koncentrát do profi umývačky riadu 101 10 73,00 730,00 

Oplachovaci prostr.do profi umývačky riadu 101 10 69,00 690,00 

Čistič odpadov 500 ml 50 2,49 124,50 

gel do malej myčky 4 10,00 40,00 

soľ do myčky 2 5,50 1 1,00 

leštička do myčky 2 4,76 9,52 

Soľ do konvektomatu 25kg/baI. 20 12,50 250,00 

Spray osviežovač vzdiłchu 150 3,23 484,50 

Senzi 270 0,92 248,40 

Savo I I 200 1,50 300,00 

Fixinela 250 1,74 435,00 

Prostr, na plávajúce podlahy 30  45,00 

univerzál. čistič na podlahy 160 1,68 268,80 

Toaletný papier ks min. 69m/2vr. 4 400 0,44 1936,00 

Papierové servítky bal,30x30/ I OOks 3 000 0,48 1440,00 

Ochranný krém na ruky 2 200 1,73 3806,00 

Tekuté dezinfekčné mydlo I I 500 2,40 1 200,00 

Mikro handričky - modré 40x35 65 1,72 1 1 1,80 

Mikro handričky - červené 40x35 65 1,72 I I 1,80 

Švédske utierky - obyčajné 30x35 400 0,43 1 72,00 

handrička biela- bavlna 200 0,42 84,00 

Potravinová fólia 45 x 250 15 4,21 63,15 

Mop utierka 40 cm 15 4,50 67,50 

Plastové poháre 2 dcl/100 ks 300  435,00 

Plastové taniere plytké 100ks/baI. 24 3,72 89,28 

Plastové misky min. 0,51 100ks/bal. 25 3,56 89,00 

Plastové lyžice 100 ks/bal. 10  12,90 

Plastové vidličky,nože / I OOks/baI. 6 1,15 6,90 



Alobal 10-15m 130 0,66 85,80 

Papier na pečenie 10-20m 70  70,00 

vrecká do koša 50x60 bal./25 ks 270 0,97 261,90 

vrecia PVC 120 1 bal./25 ks 600 2,88 1728,00 

vrecká microt. 25x40 bal./50 ks 390 0,40 156,00 

vrecká microt. 20x30 bal./100 ks 250 0,48 120,00 

vrecia zaťahovacie so šnúrkou 1201 150 3,09 463,50 

vrecia transparent. 60x120 biele ks 50  66,00 

vrecká do vysávačov columbus č. 21 151 100 20ks bal. 15 37,00 555,00 

SPOLU   40830,33 

 Vypracoval: Hanus Ludovít Dňa 02.04.2019 

 
ICO: 36657719 

Sro zapísaná v OR OS NITRA VI. č,. 18422/N DIČ 2022218121 PRIMA BANKA a. s. Nitra, č. ú.: 6806527001/5600 1C DPH. 
SK2D22218121 

 


