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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č.12/2021  

(na nákup vodoinštalačného materiálu) 

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 : Marek Vágai -ViVa 

Miesto podnikania :  Rožňavská 8, 821 04 Bratislava 

IČO   :  32189851 

DIČ   :          1020206451 

IČ DPH  :     SK1020206451 

Zapísaný   : v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava,  

    Číslo živnostenského registra: 105-12286 

Konajúci  : Marek Vágai - majiteľ 

(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 

    nie je platca DPH 

Konajúci   : prostredníctvom riaditeľky  

PhDr. Mgr. Daniely Palúchovej ,PhD., MPH 

bankové spojenie : ČSOB a.s. 

IBAN   : SK91 7500 0000 0000 2583 8723 

     (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 podnikateľom existujúcim v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR, odborne spôsobilým a plne oprávneným na 

dodanie tovarov (vodoinštalačného materiálu) podľa požiadaviek Kupujúceho, a to 

CPV kód 39370000-6 Vodoinštalácie, CPV kód 44410000-7 Predmety do kúpeľní 

a kuchýň, CPV kód 44411700-1 Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misy a nádrž, ako 

aj na plnenie ostatných povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak všeobecne 
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záväzné právne predpisy SR vyžadujú na dodanie určitého tovaru (vodoinštalačného 

materiálu) osobitné povolenia, resp. oprávnenia, Predávajúci podpisom tejto Zmluvy 

vyhlasuje, že nimi disponuje. 

 

III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

3.1.1. záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tovar (vodoinštalačný materiál), 

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

Zmluvy (ďalej len „Tovar“ alebo „Vodoinštalačný materiál“), a to na základe 

jednotlivých objednávok Kupujúceho, za podmienok tejto Zmluvy; a súčasne 

3.1.2. záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu cenu za dodaný Tovar 

(Vodoinštalačný materiál), 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 

(Vodoinštalačný materiál) od Predávajúceho, a to v súlade s podmienkami 

uvedenými v tejto Zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar (Vodoinštalačný 

materiál) Kupujúcemu vždy na základe predchádzajúcej písomnej objednávky 

Kupujúceho, a to v lehote najneskôr do dvoch (2) týždňov plynúceho odo dňa 

odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, 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 

(Vodoinštalačný materiál) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu na základe tejto Zmluvy 

je 15 000,- Eur (slovom: pätnásťtisíc 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 marek.vagai@viva-sk.sk 

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

(Vodoinštalačného materiálu), 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 (Vodoinštalačného 

materiálu) 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 

(Vodoinštalačný materiál) špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (i) sú konečné 

a pevné, vrátane DPH a Predávajúci k nim nie je oprávnený účtovať žiadne ďalšie 

príplatky ani poplatky, (ii) zahŕňajú aj cenu za dodanie materiálu, (iii) boli určené 

podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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4.3. Predávajúci bude Kupujúcemu fakturovať vždy cenu skutočne Kupujúcim 

objednaného a Predávajúcim dodaného Tovaru (Vodoinštalačného materiálu). 

Príslušný Tovar (Vodoinštalačný materiál) 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“). 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 (Vodoinštalačného materiálu) bude uhrádzaná 

Kupujúcim Predávajúcemu až po skutočnom dodaní Tovaru (Vodoinštalačného 

materiálu) 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 titulnej strane tejto Zmluvy.  

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 plynúce odo dňa účinnosti 

tejto Zmluvy do 31.12.2023, t.j. zostávajúce obdobie kalendárneho roka 2021 

plynúce po účinnosti tejto Zmluvy, obdobie kalendárnych rokov 2022 a 2023. 

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 
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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. 

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 Kupujúcemu. 

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 (Vodoinštalačného materiálu), a to v trvaní  (ďalej len „Záručná 

doba“). 

6.2. Záručná doba začína plynúť vždy dňom dodania príslušného Tovaru 

(Vodoinštalačného materiálu) Kupujúcemu, t.j. dňom podpísania Preberacieho 

protokolu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať 

príslušný Tovar (Vodoinštalačný materiál) pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 

Predávajúci.  

6.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má príslušný Tovar (Vodoinštalačný materiál) 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 (Vodoinštalačného 

materiálu) upravuje v plnom rozsahu Obchodný zákonník. 

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

budú na príslušnom Tovare (Vodoinštalačnom materiáli) 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. 
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VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s povahou originálu, pričom 1 

(jeden) rovnopis obdrží po podpise každá zo Zmluvných strán. 

7.2. Predávajúci vyhlasuje, že osoba podpisujúca za neho túto Zmluvu je plne oprávnená 

konať a podpisovať v mene Predávajúceho ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

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 (Vodoinštalačného materiálu).  

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 8.7.2021    Bratislava, dňa 8.7.2021 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

 

____________________________   ________________________ 

Marek Vágai -ViVa      Dom tretieho vek   

       PhDr.Mgr.Daniela Palúchová, PhD., MPH 

       riaditeľka 
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Príloha č. 1 

 

Sanitačný a vodoinštalačný materiál

Názov
MJ množstvo cena bez DPH za MJ cena s DPH za MJ cena spolu s DPH

WC combi zadný vývod, WC kombi nádržka, WC sedátko ks 1 100,20 € 120,24 € 120,24 €

WC combi vyvýšený zadný vývod, wc kombi nádržka,wc sedátko ks 1 102,20 € 102,20 € 122,64 €

Príchytka WC 6x70 ks 1 0,29 € 0,35 € 0,35 €

Príchytka WC 6x90 ks 1 0,32 € 0,38 € 0,38 €

Umývadlo kúpeľňové 60x46 ks 1 23,61 € 28,33 € 28,33 €

Výlevka stojatá,zadný rovný odpad ks 1 71,50 € 85,80 € 85,80 €

Príchytka umývadlová 10x120 ks 1 0,69 € 0,83 € 0,83 €

Batéria drezová nástenná  "Z" - chrom ks 1 52,36 € 62,83 € 62,83 €

Batéria drezová nástenná  "S" - chrom ks 1 35,64 € 42,77 € 42,77 €

Batéria drezová páková nástenná 10 cm, zvýšené výtokové 

ramienko
ks 1 52,36 € 62,83 € 62,83 €

Batéria vaňová páková nástenná 10 cm ks 1 41,58 € 49,90 € 49,90 €

Výlevka s mriežkou ks 1 68,20 € 81,84 € 81,84 €

Madlo 40 cm ks 1 44,60 € 53,52 € 53,52 €

Batéria umývadlová páková nástenná 10 cm, krátke výtokové 

ramienko
ks 1 39,71 € 47,65 € 47,65 €

Drezová batéria stojánková - chrom ks 1 25,55 € 30,66 € 30,66 €

Drezová batéria stojanková krátka - chrom ks 1 25,55 € 30,66 € 30,66 €

Umývadlová batéria stojánková - chrom ks 1 28,52 € 34,22 € 34,22 €

Batéria stojánková ks 1 32,10 € 38,52 € 38,52 €

Eisl Drezová stojanková batéria  VERONA ks 1 48,71 € 58,45 € 58,45 €

952,43 €

Email:  marek.vagai@viva-sk.sk

Cena celkom

Názov uchádzača: ViVa - Vágai Marek

Sídlo:  Rožňavská 8, 82104 Bratislava

IČO: 32189851

Kontaktná osoba: Marek Vágai

Tel.: 02/ 32 20 26 13

 
 

 


