RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKACH TOVARU A SLUŽIEB
č. TEHO/
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 s použitím §536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Obchodné meno:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Sídlo:
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:
31 679 692
DIČ:
2020485500
IČ DPH:
SK 2020485500
IBAN:
SK60 7500 0000 0000 2579 4273
BIC: CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
V mene spoločnosti koná:
(ďalej len dodávateľ), (ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I.
Predmet zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je rámcová úprava zmluvných vzťahov, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú
počas celej doby trvania tejto zmluvy v súvislosti s kúpou pneumatík a súvisiacimi službami podľa
požiadaviek objednávateľa.
2. Dodávateľ ako účastník kolektívneho systému pre spätný zber pneumatík Eltma prevádzkovaného
spoločnosťou ELT Management Company Slovakia s.r.o. je oprávnený bezplatne zabezpečiť spätný zber
poškodených a ojazdených pneumatík a nakladanie s vyzbieranými odpadovými pneumatikami v zmysle
platných právnych predpisov.
3. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje na základe jednotlivých písomných objednávok dodávať
objednávateľovi pneumatiky a poskytovať mu s tým súvisiace služby, najmä výmenu, opravu a prezúvanie
pneumatík – letné/zimné, vyvažovanie kolies , mimosezónne uskladnenie pneumatík (ďalej len „tovar“ a
„služby“) a objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar a služby dodávateľovi zaplatiť dohodnutú odplatu.
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II.
Objednávky a plnenie zmluvy
1.

2.

3.
4.

Dodávateľ bude túto zmluvu plniť na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa
a objednávateľ bude platiť dodávateľovi cenu diela podľa tejto zmluvy, a to v súlade s touto zmluvou,
a že takto vzniknuté obchodné vzťahy sa budú spravovať touto zmluvou.
Pokiaľ nebude pri jednotlivej písomnej objednávke dohodnuté inak, platí že zmluvné strany uzatvorili na
základe prijatej, jednotlivej písomnej objednávky objednávateľa medzi sebou vždy jednotlivú zmluvu za
podmienok uvedených v tej-ktorej písomnej objednávke a v tejto zmluve.
Písomná objednávka sa považuje za prijatú (potvrdenú) dňom jej doručenia zhotoviteľovi.
Písomná objednávka objednávateľa (ďalej len „objednávka“) musí obsahovať údaje o názve tovaru alebo
služby, množstvo, technickú špecifikáciu, prepravné dispozície, návrh termínu dodávky a hlavné údaje o
objednávateľovi (názov firmy, adresu, IČO, DIČ, bankové spojenie).
III.
Dodacie podmienky

1.

2.

3.

4.

Objednávateľ bude odoberať tovar a služby na základe potvrdenej objednávky osobne na vlastné náklady
v skladoch dodávateľa. V prípade požiadavky môže po vzájomnej dohode zabezpečiť dodávateľ dodanie
tovaru alebo služby objednávateľovi na miesto určenia na náklady dodávateľa.
Dodanie tovaru alebo služby sa uskutočňuje ich prevzatím objednávateľom alebo odovzdaním osobe
poverenej objednávateľom na prevzatie tovaru alebo služby. S odovzdaním tovaru dochádza súčasne
k prechodu nebezpečia za škody na tovare na objednávateľa. Prevzatie dodávky tovaru alebo služieb
objednávateľ dodávateľovi potvrdí na dodacom liste.
Vlastnícke právo na dodaný tovar nadobúda objednávateľ okamihom pripísania kúpnej ceny na bankový
účet dodávateľa. Objednávateľ zodpovedá v plnej výške za prevzatý tovar, a to až do jeho úplného
zaplatenia.
Objednávateľ je oprávnený, v prípade nedodržania termínu dodávky dodávateľom, vyúčtovať mu zmluvnú
pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania, z hodnoty omeškaného plnenia.
IV.
Cena a platobné podmienky

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Cena tovaru a služieb je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
Ku cene tovaru a služieb bude pripočítaná DPH v zmysle príslušných ustanovení zákona o DPH v platnom
znení.
Právo na zaplatenie ceny tovaru a služieb dodávateľovi vzniká riadnym splnením jeho záväzku z jednotlivej
objednávky.
Na základe dohody zmluvných strán bude objednávateľa cenu tovaru a služieb uhrádzať na základe faktúr
vystavených po prevzatí tovaru a služieb dodaných dodávateľom na základe jednotlivej objednávky. Každá
faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry je dodací list
potvrdený objednávateľom.
Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u dodávateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň
z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní dodávateľa v zozname
osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli
Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď dodávateľ hodnoverným spôsobom preukáže,
že u neho tieto dôvody pominuli.
Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, má dodávateľ nárok uplatniť na úrok
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s dodaním predmetu zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu zmluvy s ktorým je dodávateľ v omeškaní, za každý deň
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omeškania. Takéto omeškanie sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, zakladajúce právo
objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
V.
Zmluvné podmienky
1.
2.
3.
4.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v plnom rozsahu s vyškoleným personálom a
zárukami na uvedené služby.
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli pre zefektívnenie spolupráce na možnosti objednať služby e-mailom
a prednostne ich uskutočniť, pokiaľ mu to dovoľujú prevádzkové podmienky.
Dodávateľ vyznačí na zákazkovom liste EČV vozidla, meno vodiča a rozsah vykonaných prác, kópia ktorého
bude pripnutá k faktúre.
Podmienky pre mimosezónne uskladnenie pneumatík
mimosezónne uskladnenie pneumatík zahŕňa:
- uskladnenie zimných pneumatík na 6 mesiacov v letnej sezóne (apríl – september)
- uskladnenie letných pneumatík na 6 mesiacov v zimnej sezóne (október – marec)
b) práva a povinnosti objednávateľa:
- Objednávateľ má právo v prípade odcudzenia, resp. znehodnotenia pneumatík uskladnených
u dodávateľa na peňažnú náhradu od dodávateľa vo výške hodnoty uskladnenej veci – pri
zohľadnení jej opotrebenia.
- Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si uskladnené pneumatiky najneskôr do konca mesiaca
mája (letné pneumatiky), alebo najneskôr do konca novembra (zimné pneumatiky). V prípade,
že sa tak nestane, môže dodávateľ účtovať za každý započatý mesiac náklady na skladovanie.
- Objednávateľ je povinný uhradiť fakturované skladné do termínu, ktorý je uvedený na faktúre.
V prípade, že sa tak nestane, dodávateľ nevydá objednávateľovi uskladnenú vec. Uskladnenú
vec bude vydaná až po uhradení faktúry za celkový počet dní jej skladovania.
- V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne pneumatiky do 13 mesiacov od ich uskladnenia, ani
po písomnom upozornení dodávateľa pred skončením uvedenej lehoty v primeranej lehote,
môže dodávateľ po márnom uplynutí tejto lehoty vhodným spôsobom na účet objednávateľa
tieto pneumatiky predať. Od výťažku z predaja, ktorý je povinný objednávateľovi bez
zbytočného odkladu vydať, si dodávateľ môže odpočítať primerané náklady spojené
s predajom a nesplatené splatné náklady za skladovanie.
- v prípade, že objednávateľ skladné nezaplatí, ani si pneumatiky v stanovenej lehote
nevyzdvihne a o kúpu pneumatík neprejaví záujem žiadny kupujúci ani po uplynutí 30 dní odo
dňa doručenia výzvy objednávateľovi, má dodávateľ právo dať pneumatiky na náklady
objednávateľa zlikvidovať a vymáhať tieto náklady od neho spolu s dlžným nájomným.
a)

VI.
Reklamácie a záruka
1.
2.
3.
4.
5.

Dodávateľ je povinný vybavovať reklamácie tovaru a služieb v zmysle všeobecne platných záručných a
reklamačných podmienok.
Označenie kvality zo strany objednávateľa pri predaji ďalšiemu spotrebiteľovi, musí byť zhodné
s označením kvality pri predaji zo strany dodávateľa.
Kvalitatívne reklamácie budú vybavované podľa záručných a reklamačných podmienok výrobcu a podľa
platných zákonov.
Uplatnenie nároku musí byť písomné, formou reklamačného protokolu vystaveného objednávateľom
so všetkými náležitosťami podľa predtlače dodávateľa, danej k dispozícii objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný si prezrieť tovar pri prevzatí a do dodacieho listu uviesť všetky zjavné vady zistené
pri tejto prehliadke. Zjavne vadný tovar, vady ktorého bránia riadne a bezpečne ho využívať objednávateľ
neprevezme. Dodávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť objednávateľovi plnenie bez týchto vád do
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5 kalendárnych dní od neprevzatia zjavne vadného tovaru, ak sa tak nestane, považuje sa táto skutočnosť
za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
VII.
Účinnosť a trvanie zmluvy
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa a
uzatvára sa na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do 31.12.2023. Účinnosť nadobúda zmluva nasledujúci
deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa www.teho.sk
Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán len formou písomných a
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou a v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve a jej
dodatkoch. Týmto ustanovením nie je dotknuté zmluvných strán vyrovnať vzájomné záväzky a
pohľadávky.
Zmluva spolu s dodatkami stráca platnosť na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán
druhej zmluvnej strane, a to po uplynutí 1-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od 1.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená,
alebo po podpise novej zmluvy, alebo písomnou dohodou zmluvných strán. Pri ukončení zmluvy sú
zmluvné strany povinné vyrovnať všetky vzájomné záväzky a pohľadávky
Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali v dôsledku zmeny právnych predpisov neplatnými, nie
je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení a zmluvné strany sa zaväzujú, že nahradia takéto neplatné
ustanovenia novým ujednaním tak, aby neplatnosťou niektorých ustanovení nedošlo k zmareniu
základného účelu zmluvy.
Pri vyhlásení konkurzného, alebo exekučného konania na majetok jednej zmluvnej strany je druhá
zmluvná strana oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy.
VIII.
Záverečné ustanovenie

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne si oznamovať navzájom písomne, prípadne elektronicky
akékoľvek zmeny dotýkajúce sa tejto zmluvy, zmenu právnej subjektivity, sídla, adresy, zastúpenia,
bankových a daňových údajov, vstup do likvidácie, konkurzu, alebo reštrukturalizácie.
Dodávateľ má za povinnosť držať v tajnosti obsah tejto zmluvy, ako i ostatné skutočnosti, s ktorými sa
v súvislosti s touto zmluvou zoznámil počas trvania tejto zmluvy a ďalšie tri roky po skončení jej platnosti.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších úprav a preto táto zmluva bude v rozsahu
zákonom uloženej povinnosti zverejnená na webovej stránke objednávateľa www.teho.sk.
Mimo zmluvných pokút dohovorených v tejto zmluve môže byť uplatňovaná i náhrada škody, ktorá
preukázateľne vznikne v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.
Ak nie je stanovené v tejto zmluve inak, platia pre vzájomné vzťahy príslušné ustanovenia obchodného
zákonníka a právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporov s objednávateľom je príslušný k
rozhodovaniu sporov z tejto zmluvy súd podľa platných zákonov SR.
Podpisom tejto zmluvy končí platnosť všetkých prípadných predchádzajúcich zmlúv súvisiacim
s predmetom tejto zmluvy a jediným právnym vzťahom medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka
predmetu tejto zmluvy je táto zmluva.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz svojej pravej a slobodnej vôle
pripojujú svoje podpisy.

Prílohy:
1) Cenová ponuka tovarov a služieb dodávateľa
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Dátum:
V Košiciach dňa....................................

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti
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