
Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava 831 02 

RÁMCOVÁ  ZMLUVA 
 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Predávajúci 

Obchodné meno  : KIKOSHOP s.r.o. 
So sídlom   : Kazanská 12660/1B, Bratislava 821 06 

IČO    : 47890215 
DIČ    : 2120098651 
IČ DPH    : SK2120098651 
Číslo účtu   :  
Zapísaný   :  Okresný súd Bratislava I,Oddiel: Sro, vl. č.: 100297/B 

(ďalej len „Predávajúci“) 

a 

1.2. Kupujúci: 
Obchodné meno  : Základná škola s materskou školou 
So sídlom   :  Sibírska 39, Bratislava 831 02 
Zastúpený   :  Mgr. Milena Partelová 
IČO    :  317 85221 
DIČ    : 202 136 1199 
IČ DPH    :    

Zapísaný   :   
 (ďalej len „Kupujúci“)  

 
1.3. Kupujúci a Predávajúci uzatvárajú medzi sebou na základe § 409 a nasl. zákona  číslo 

513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka ) túto kúpnu zmluvu (ďalej len 
„Zmluva“ ).   

 

 
2. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie dodacích, fakturačných a  platobných podmienok, za 

ktorých sa Predávajúci zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar. Tovar bude dodávaný na 
základe špecifických samostatných objednávok (ďalej len „Objednávka“), ktoré budú 

pripravené na základe a v zmysle tejto Zmluvy.    
2.2. Predávajúci bude počas platnosti tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar uvedený v Prílohe 

č. 1 ( čistiace prostriedky a pomôcky) a tovar uvedený na stránke Predávajúceho 
www.kikoshop.sk  na základe Objednávok Kupujúceho.  

2.3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 
 
3. DODÁVKY TOVAROV 

 

3.1. Predávajúci za podmienok uvedených v tejto Zmluve dodá Kupujúcemu tovar na základe 
Objednávok Kupujúceho. Objednávky budú vykonané prostredníctvom: 
3.1.1. emailu na adresu info@kikoshop.sk, 
alebo 
3.1.2. prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.kikoshop.sk.  

3.2. Predávajúci objednaný tovar dodá Kupujúcemu do 72 hodín od doručenia Objednávky. 

Predávajúci je oprávnený tovar doručiť prostredníctvom tretej osoby. 
3.3. Objednávka obsahuje najmä názov a množstvo tovaru, jednotkovú cenu tovaru, celkovú 

cenu za  tovar a miesto kam má byť tovar doručený. 
3.4. Kupujúci je oprávnený určiť ako miesto, kam má byť tovar dodaný svoju prevádzku na území 

Bratislavy. 
3.5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v mieste určenom v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje 

potvrdiť Predávajúcemu prijatie tovaru (potvrdením dodacieho listu). Pre prijímanie 
jednotlivých dodávok tovaru sú oprávnený pracovníci Kupujúceho. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prechod nebezpečenstva vzniku škody na tovare prechádza 

na Kupujúceho okamihom odovzdania tovaru Kupujúcemu. 
3.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom uhradenia kúpnej ceny. 
3.8. V prípade ak Predávajúci nie je schopný dodať požadované množstvo tovaru Kupujúcemu 

v zmysle Objednávky alebo dodať tovar v dohodnutej lehote, bezodkladne o tom informuje 

Kupujúceho a Kupujúci následne upraví Objednávku na základe možností a kapacít 

http://www.kikoshop.sk/
mailto:info@kikoshop.sk
http://www.kikoshop.sk/
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Predávajúceho. Kupujúcemu nevzniká akýkoľvek nárok na náhradu škody z dôvodu potreby 

zmeny Objednávky. 
3.9. Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, 

nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru stanovená dodávateľom tovaru. 
Kupujúcemu nevzniká akýkoľvek nárok na náhradu škody z dôvodu zrušenia Objednávky. 

3.10. Kupujúci je povinný vytknúť zjavné vady tovaru v lehote dvoch dní od jeho dodania. Inak sa 
na takéto vady neprihliada. 

 

4. EXKLUZIVITA 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je počas platnosti tejto Zmluvy oprávnený 

odoberať tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 ani substitučný tovar (plniaci rovnakú funkciu) od 
iných osôb (dodávateľov) ako Predávajúceho. 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za tovar v zmysle Prílohy č. 1. V prípade ak 

objednaný tovar nie je uvedený v Prílohe č. 1, platia ceny uvedené na internetovej stránke 
Predávajúceho (www.kikoshop.sk). 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vystaví Kupujúcemu za každé samostatne 
potvrdené dodanie a prevzatie tovaru v zmysle Objednávky účtovný doklad - faktúru. 

5.3. V prípade ak nebude úhrada kúpnej ceny pri dodaní tovaru, splatnosť faktúry bude 14 dní  
odo dňa vystavenia faktúry. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpne ceny tovarov uvedené v Prílohe č. 1 sú platné v čase 
momentu podpísania tejto Zmluvy, pričom v prípade zmeny cien uvedených v Prílohe č. 1, 
z nasledovných dôvodov: 
5.4.1. zmena colných a/alebo daňových predpisov, 
5.4.2. preukázateľná zmena ceny tovaru výrobcom, alebo 

5.4.3. iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny 

ceny musí byť zdôvodniteľný), 
bude Predávajúci o takejto zmene informovať Kupujúceho zaslaním informácie o novej cene 
príslušného tovaru Kupujúcemu. Doručením novej ceny tovaru Kupujúcemu sa táto stáva 
záväzná pre obe zmluvné strany a nahrádza cenu uvedenú v cenníku tovaru uvedenom 
v Prílohe č. 1. 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú uvedené bez dane z pridanej 
hodnoty (ďalej len „DPH“). K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 
právnych predpisov. 

5.6. Akákoľvek platba sa považuje za uhradenú momentom jej  pripísania v prospech  účtu 
Predávajúceho.  

5.7. V prípade omeškania Kupujúceho s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy je Predávajúci 
oprávnený pozastaviť dodávky tovaru v zmysle tejto zmluvy a zároveň je od Kupujúceho 

oprávnený požadovať a Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť úrok z omeškania 
dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,05%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

6. TRVANIE ZMLUVY 
 
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 9.12.2020. 
6.2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

6.3. Zmluvu  môže písomne vypovedať  Predávajúci, a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba 
je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

6.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, s účinnosťou ku dňu doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení  Kupujúcemu, pokiaľ: 
6.4.1. na majetok Kupujúceho bol právoplatne vyhlásený konkurz, resp. návrh na  

 vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, alebo 
6.4.2. Kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar o viac ako 15 dní. 

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy  bude akákoľvek písomná 
korešpondencia zasielaná doporučene. Ak písomnosť nemožno druhej zmluvnej strane 

doručiť, uloží sa písomnosť na pošte a považuje sa za doručenú do 3 (troch) dní odo dňa 
kedy bola uložená na pošte, i keď sa o tom druhá zmluvná strana nedozvedela. 
 

 
7.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
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7.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neposkytne žiadnej osobe, ktorá nie je jej 

zástupcom alebo poradcom, ani nepoužije, nezužitkuje alebo nezneužije za žiadnym účelom 
žiadne informácie, ktoré získala v súvislosti s dojednávaním a plnením tejto Zmluvy, ani 
neprezradí obsah tejto Zmluvy inej osobe a zabezpečí všetky opatrenia na zamedzenie 
prístupu iných osôb k Zmluve.  

7.2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení.  

7.3. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia 

všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Zmluvné s strany si dohodli právomoc slovenských súdov a rozhodné právo Slovenskej 
republiky. 

7.4. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných 
očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

7.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 
7.6.1. Príloha č. 1 – cenník tovaru, 

7.7. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa 
stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 
7.8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu v plnej miere, pričom vyjadrujú 

ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

 
 
V Bratislave 9.12.2019                                                     9.12.2019 

 

za Kupujúceho:     za Predávajúceho: 
 
 
 
 

podpis: ..................................   podpis: ............................ 
meno:       meno:   
funkcia: riaditeľka školy 


