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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 15/2014 

(na nákup postelí a príslušenstva) 

uzatvorená podľa § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení  (ďalej len „Obchodný zákonník“)   

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Predávajúci: 

Obchodné meno : MY DVA Slovakia, s.r.o.  

Sídlo   :  Lamačská cesta 45, Bratislava 841 03 

IČO   :  35 937 548 

DIČ   : 2022014126 

IČ DPH  : SK 2022014126 

Zapísaný   : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

    Oddiel: Sro, vložka č.: 36208/B 

Konajúci  : prostredníctvom konateľa Ing. Radovan Kováč 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

  

1.2 Kupujúci: 

Obchodné meno : Dom tretieho veku 

Sídlo   :  Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka  

IČO   :  30 842 344 

DIČ   :  2020914280 

Konajúci   : prostredníctvom riaditeľky Mgr. Daniely Palúchovej, PhD., MPH 

     (ďalej len „Kupujúci“) 

 

(Predávajúci a Kupujúci spoločne ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ a každý z nich 

samostatne ako „Zmluvná strana“)  

 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1.  Predávajúci vyhlasuje, že je právnickou osobou (podnikateľom) založenou a 

existujúcou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ktorá je odborne 

spôsobilá a plne oprávnená na dodanie tovarov (postelí a príslušenstva) podľa 

požiadaviek Kupujúceho, a to najmä postelí a lôžovín a špeciálneho mäkkého 

vybavenia, nočných stolíkov a matracov, ako aj na plnenie ostatných povinností podľa 

tejto Zmluvy. V prípade, ak všeobecne záväzné právne predpisy SR vyžadujú na 

dodanie určitého Tovaru (Postelí a príslušenstva) osobitné povolenia, resp. 

oprávnenia, Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že nimi disponuje. 
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III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

3.1.1. záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tovar (postele a príslušenstvo), 

ktorého rámcová vecná a cenová špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy (ďalej len „Tovar“ alebo „Postele a príslušenstvo“), a to na základe 

jednotlivých objednávok Kupujúceho, za podmienok tejto Zmluvy; a súčasne 

3.1.2. záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu cenu za dodaný Tovar (Postele 

a príslušenstvo), ktorej rámcová výška je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, 

a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.   

3.2. Kupujúci je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy priebežne objednávať Tovar 

(postele a príslušenstvo) od Predávajúceho, a to v súlade s podmienkami uvedenými 

v tejto Zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar (Postele a príslušenstvo) 

Kupujúcemu vždy na základe predchádzajúcej písomnej objednávky Kupujúceho, 

a to v lehote najneskôr do štyridsať (40) dní plynúcich odo dňa zaslania objednávky 

Kupujúceho, ak v konkrétnej objednávke Kupujúceho nebude určená iná lehota. 

3.3. Zmluvné strany berú na vedomie a sa dohodli, že maximálna úhrnná cena za Tovar 

(Postele a príslušenstvo) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu na základe tejto Zmluvy 

je 20.000,- Eur (slovom: dvadsaťtisíc Eur) s DPH. 

3.4. Pre odstránenie právnych pochybností za písomnú objednávku Kupujúceho na účely 

tejto Zmluvy sa bude považovať aj objednávka zaslaná emailom na nasledujúcu 

emailovú adresu Predávajúceho kovac@mydva.sk 

3.5. Miestom dodania (t.j. aj odovzdania a prevzatia), Kupujúcim objednávaného Tovaru 

(Postelí a príslušenstva), bude miesto sídla Kupujúceho, ak v písomnej objednávke 

Kupujúceho nebude výslovne uvedené inak.  

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

Odovzdanie a prevzatie Tovaru 

 

4.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena jednotlivého Tovaru (Postelí 

a príslušenstva) špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorý bude Kupujúcim 

postupne počas trvania tejto Zmluvy objednávaný po podpise tejto Zmluvy, a ktorý 

bude následne Predávajúcim Kupujúcemu fakturovaný, bude zodpovedať 

jednotkovým cenám, ako aj cenám s DPH uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

4.2. Predávajúci výslovne potvrdzuje, že jednotkové ceny, ako aj ceny s DPH pre Tovar 

(Postele a príslušenstvo) špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú konečné 

a pevné a Predávajúci k nim nie je oprávnený účtovať žiadne ďalšie príplatky ani 

poplatky. 

4.3. Predávajúci bude Kupujúcemu fakturovať vždy cenu skutočne Kupujúcim 

objednaného a Predávajúcim dodaného Tovaru (Postelí a príslušenstva). Príslušný 

Tovar (Postele a príslušenstvo) sa považuje podľa tejto Zmluvy za dodaný, ak bol 

Predávajúcim odovzdaný Kupujúcemu bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 

a Kupujúcim prevzatý od Predávajúceho na základe písomného preberacieho 

protokolu, ktorý je podpísaný oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Preberací 

protokol“).  
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Predávajúci je oprávnený a zároveň povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu príslušnú 

faktúru najskôr v deň, avšak najneskôr do piatich (5) dní plynúcich odo dňa dodania 

príslušného Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, t.j. odovzdania a prevzatia 

príslušného Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na základe Preberacieho protokolu 

(ďalej len „Faktúra“). Prílohou každej Faktúry aj Preberacieho protokolu musí byť aj 

fotokópia objednávky Kupujúceho, resp. vytlačený email s objednávkou Kupujúceho. 

4.4. Predávajúci nie je oprávnený vyžadovať od Kupujúceho zaplatenie žiadnych 

zálohových platieb, resp. akýchkoľvek finančných preddavkov a cena akéhokoľvek 

a všetkého dodaného Tovaru (Postelí a príslušenstva) bude uhrádzaná Kupujúcim 

Predávajúcemu až po skutočnom dodaní Tovaru (Postelí a príslušenstva) v súlade 

s podmienkami tejto Zmluvy, na základe Faktúry.  

4.5. Splatnosť každej Faktúry je 30 (slovom: tridsať) dní plynúcich odo dňa doručenia 

Faktúry Kupujúcemu, pričom akékoľvek a všetky platby podľa tejto Zmluvy budú 

uskutočňované bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený 

na príslušnej Faktúre.  

4.6. Každá Faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy musí spĺňať obsahové a formálne 

náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

najmä, ale nie výlučne zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak ktorákoľvek Faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti, 

resp. bude obsahovať neúplné a/alebo nesprávne údaje, je Kupujúci oprávnený 

predmetnú Faktúru vrátiť Predávajúcemu, v dôsledku čoho prestáva plynúť lehota 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až doručením úplnej a správne 

vystavenej Faktúry Kupujúcemu v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných 

platných a účinných predpisov SR. 

4.7. Zmluvné strany sa zaväzujú pri uchovávaní Faktúr zaručiť vierohodnosť pôvodu, 

neporušenosť obsahu a čitateľnosť Faktúry po celú dobu úschovy. 

 

V. 

Čas plnenia 

 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie dvoch (2) rokov plynúcich odo 

dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. 

5.2. Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná. Pred uplynutím času, 

na ktorý bola Zmluva dojednaná, môže Zmluvu ukončiť ktorákoľvek zo Zmluvných 

strán písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s tým, že výpovedná lehota je 

jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Týmto ustanovením nie je 

dotknuté právo Zmluvných strán na ukončenie zmluvy dohodou, resp. odstúpenie od 

zmluvy podľa ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

5.3. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak je Predávajúci 

v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy viac ako desať (10) dní 

po doručení písomnej výzvy Kupujúceho na riadne plnenie zmluvných povinností a 

odstránenie stavu porušovania Zmluvy Predávajúcemu, 
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5.4. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak je Kupujúci 

v omeškaní s plnením peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy viac ako tridsať (30) 

dní po doručení písomnej výzvy Predávajúceho na uhradenie omeškaných platieb 

podľa tejto Zmluvy. 

5.5. Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej 

Zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tejto 

Zmluvy o náhrade škody, voľbe práva, voľbe právnych predpisov, riešení sporov 

medzi Zmluvnými stranami, ani iné ustanovenia, z ktorých obsahu alebo povahy 

vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

5.6. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok žiadnej zo Zmluvných strán na náhradu 

škody v celom rozsahu. 

 

VI. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

6.1. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy preberá záruku za akosť ním Kupujúcemu 

dodávaného Tovaru (Postelí a príslušenstva), a to v trvaní 24 mesiacov. (ďalej len 

„Záručná doba“). 

6.2. Záručná doba začína plynúť vždy dňom dodania príslušného Tovaru (Postelí 

a príslušenstva) Kupujúcemu, t.j. dňom podpísania Preberacieho protokolu. Záručná 

doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať príslušný Tovar (Postele 

a príslušenstvo) pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.  

6.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má príslušný Tovar (Postele a príslušenstvo) v 

okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na príslušnom Tovare (na 

Kupujúceho (t.j. v čase odovzdania Tovaru Kupujúcemu), aj keď sa vada stane 

zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť 

Tovaru tým nie sú dotknuté. 

6.4. Nároky Kupujúceho z vád Predávajúcim dodaného Tovaru (Postelí a príslušenstva) 

upravuje v plnom rozsahu Obchodný zákonník. 

6.5. Pre odstránenie právnych pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 

budú na príslušnom Tovare (Posteliach a príslušenstve) dodanom Predávajúcim 

podľa tejto Zmluvy zistené odstrániteľné vady, do doby odstránenia týchto vád nie je 

Kupujúci povinný platiť časť fakturovanej ceny (za predpokladu, že vady boli zistené 

pred úhradou príslušnej Faktúry), ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z ceny, 

ak by vady neboli odstránené. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s povahou originálu, pričom po 

2 (dvoch) rovnopisoch obdrží po podpise každá zo Zmluvných strán. 

7.2. Predávajúci vyhlasuje, že osoba podpisujúca za neho túto Zmluvu je jeho riadnym 

a platným štatutárnym orgánom plne oprávneným konať a podpisovať v mene 

Predávajúceho, pričom jeho funkcia ku dňu podpisu tejto Zmluvy trvá a nijak 

nezanikla. 
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7.3. Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán o predmete tejto 

Zmluvy a v celom rozsahu nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce ústne 

a/alebo písomné dohody Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. 

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva je jasná, zrozumiteľná a uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu ju podpísali. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami 

bude uskutočňovaná zásadne písomne alebo spôsobom dohodnutým touto Zmluvou 

(napr. emailom v prípade objednávok Kupujúceho). Správy budú osobne doručené 

alebo zaslané poštou doporučeným listom s doručenkou na adresu Zmluvných strán, 

ktoré sú uvedené na titulnej strane tejto Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve v jednotlivom 

prípade dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak si adresát 

zásielku neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú v deň 

vrátenia zásielky odosielateľovi. 

7.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1: Vecná a cenová špecifikácia 

Tovaru (Postelí a príslušenstva).  

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú 

riešiť v rámci mimosúdneho konania. Ak nedôjde ku zmieru, rozhodne o všetkých 

sporoch vecne a miestne príslušný všeobecný súd. 

7.8. Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými a účinnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR. 

7.9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. 

 

 

Bratislava, dňa 16.09.2014    Bratislava, dňa 16.09.2014 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ________________________ 

MY DVA Slovakia, s.r.o.     Dom tretieho veku 

Ing. Radovan Kováč     Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

konateľ      riaditeľka 
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Príloha č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 15/2014 

 

Poznámka: Vyplniť žlté bunky. Ostatné bunky sú z dôvodu zabezpečenia pôvodného textu a vzorcov zamknuté.

Názov M.J.
Počet 

M.J.

Cena za M.J.      

   s DPH

Cena celkom        

 s DPH

Elektricky polohovateľné lôžko, elektrické ovládanie chrbtového a stehenného dielu, elektrické ovládanie zdvihu ložnej plochy v 

rozsahu 40 - 80 cm, antidekubitné funkcie: dvojitá autoregresia chrbtového a stehenného dielu (16 cm), autokontúra - súčasné 

polohovanie chrbtového a stehenného dielu; kolieska 4x100 mm individ. zabrzditeľné, blokovateľný ručný ovládač, 

nevyberateľné čelá typu D - dezén buk R5320, pozdĺžne celodrevené spustiteľné postranice s bezpečnostnou aretáciou; držiaky 

na hrazdu a infúzny stojan; bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 205 kg; dezén dreva - dezén buk R5320, farba rámu - RAL9006 

strieborná; Požadovaná bezpečnosť v súlade s normou STN EN 60601-2-52

ks 1 921,60 € 921,60 €

Hrazda lakovaná
ks 1 46,80 € 46,80 €

Plastová rukoväť na hrazdu ks 1 27,60 € 27,60 €

Mechanické lôžko, dvojdielna ložná plochou s mechanickým polohovaním chrbtového dielu pomocou plynovej piestnice , ložná 

plocha kovové sitá – pánvová časť – kovové lamely , čelá typ UNI, prevedenie L, chrbtová časť nastaviteľná pomocou plynovej 

piestnice, RAL podľa výberu, LAMINO/MELAMIN buk rustikal, 2 x univerzálny držiak príslušenstva (pre hrazdu alebo inf. 

stojan), rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm, výška ložnej plochy 40 cm, nosnosť 170 kg pri prevedení lôžka – pojazdné – kolieska 

100 mm – kov, 3 x brzda, 1 x smerová aretácia, kolieska nepresahujú obvod lôžka

ks 1 516,00 € 516,00 €

Pružinový matrac, ktorý má pružinové Bonell jadro chránené LISTEXOM, čo je lisovaná pružná gumokokosová doska a čalúnené 

platňou z peny KOMFORT s vysokou hustotou. Matrac je na pocit tvrdší.90x200.Nosnosť do 120kg.Výška 17cm

ks 1 120,00 € 120,00 €

Matrac antidekubitný. Nosnosť do 120kg. Výška 15cm. Vyrobený zo studenej peny, vhodný pri nízkom riziku vzniku dekubitov 

(I.,II st.) Matrac porezaný pozdĺžne aj priečne, pružný, špec. paropriepustný poťah so zipsom prateľný pri 95°C. Rozmer 200x90 

cm. (nepriepustný,mývateľný,  priedušný, dezinfikovateľný) Poťah so zníženou horľavosťou. Poťah - v bielom prevedení.

ks 1 195,00 € 195,00 €

Nočný stolík - 48x45x88, hmotnosť 32kg,výška jedálenskej dosky 80cm, prevedenie buk rustikal, vnútro na PET flaše, ABS hrana, 

zásuvka, spodná skrinka, brzdiacae koliesko samostatné, integrovaná výklopná doska, uzamykacia skrinka
ks 1 255,84 € 255,84 €

Vyklápací stolík polkruh 120x50, hrúbka plátu 25mm, hrana ABS, zadná ochranná polica, sklopný mechanizmus ks 1 116,44 € 116,44 €

2 199,28 €SPOLU

Názov uchádzača:  MY DVA SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:  Lámačská cesta 45, Bratislava  841 03

IČO:  35937548

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kovač

Tel.: 00421 905 988 303

Email: kovac@mydva.sk

 
 

  

 

 


