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                                    RÁMCOVÁ DOHODA NA PREDAJ A  ODBER   
                                   DREVNEJ  ENERGETICKEJ ŠTIEPKY 04/2023 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods.2 a §  83 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi týmito dohodnutými stranami 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci: „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa 
  Sídlo: 17, 943 65 Leľa 
  Zastúpený: Mgr. Lydie Kunyová – riaditeľka 
  IČO: 00 655 317 
  DIČ: 2021074154 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
  Číslo účtu: 7000306570/8180 
  IBAN: SK3781800000007000306570 
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
  (ďalej len „kupujúci“) 
 
Predávajúci: Obchodné meno: Attila Gyetven – CERRIS s.r.o. 
  Sídlo: 943 57 Kamenín 240 
  Zastúpený: Attila Gyetven - konateľ 
  Bankové spojenie:  Tatra Banka 
  Číslo účtu: 2946089885/1100 
  IBAN: SK 19 1100 0000 0029 4608 9885 
  SWIFT/BIC: TATRSKBX 
  IČO: 53199871 
  DIČ:  2121301471 
  IČ DPH: SK2121301471 

Reg. č. z Obch. registra OS Nitra, oddiel SRo  
vl.č.:51913/N 
 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
II. 

Preambula 
 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil  postup verejného   
obstarávania   podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal 
predávajúci. 
 

III. 
Predmet rámcovej dohody 

Predmetom rámcovej dohody je predaj, dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej 
štiepky kupujúcemu v predpokladanom množstve uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou 

tejto rámcovej dohody. 
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IV. 
Dodacie a  platobné podmienky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predpokladané množstvo predmetu rámcovej dohody 

podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto rámcovej dohody na základe písomnej alebo 
telefonickej objednávky. Kupujúci sa  zaväzuje tento tovar prevziať. 

 
2. Miestom dodania je areál tepelného zdroja na adrese „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych 

služieb Leľa. 
 

3. Dodávku bude predávajúci realizovať traktorom prípadne aj  s prívesom. 
 

4. V mieste váženia dodávky bude vystavený doklad o hmotnosti tovaru. 
 

5. Doklad o hmotnosti tovaru (protokol o vážení) bude obsahovať: 
a) dátum dodania 
b) hmotnosť dodávky v tonách 
c) evidenčné číslo protokolu 
d) EČV (evidenčné číslo vozidla) 
 
6. Dopravu drevných štiepok zaisťuje predávajúci na svoje náklady.  

 
7. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

 
8. Kúpna cena za dodaný tovar bude zo strany kupujúceho uhrádzaná mesačne na 

základe faktúr vystavených predávajúcim na konci kalendárneho mesiaca a to 
k poslednému v mesiaci. Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. 
Kúpna cena resp. jej časť sa považuje za zaplatenú momentom jej pripísania na účet 
predávajúceho. 

 
9. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 

o dani z pridanej hodnoty a podľa platných predpisov musí obsahovať aj: 
predávajúcim odsúhlasenú rekapituláciu dodávok za príslušný kalendárny mesiac. 

 
10. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny resp. jej časti, je povinný 

zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškaní. 

 
V. 

Kúpna cena 
 

1. Za dodanie tovaru sa kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú zmluvnými stranami. 
 

2. Skutočné množstvo odobratých štiepok za príslušný mesiac sa stanovuje ako súčet 
dodacích listov s uvedením hmotnosti. 

 
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia. 

 
 

VI. 
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Zmena rámcovej dohody 
 

1. Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 
v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Zmena rámcovej dohody musí byť písomná. 

 
 

VII. 
Odstúpenie od rámcovej dohody 

 
       1. Odstúpenie od rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručená druhej                     
            strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 
 
      2.   Výpovedná   lehota   rámcovej dohody  je  dvojmesačná  a začína plynúť prvým dňom    
             kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručení výpovede druhej strane. 
 
 

VIII. 
Spoločné a  záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 

zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah 
subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 odst. 2 Obchodného 
zákonníka. 

 
2. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 

obdrží kupujúci aj predávajúci dve vyhotovenia. 
 

3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 

 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. od 01.01. 2023 – do 31.12. 2023. 

 
5. Predávajúci súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto rámcovej dohode, ktorá sa 

uzatvára na základe súťaže, v ktorej sa stal víťazom. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s rámcovou dohodou oboznámili a s jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
                                                                                      Leli                               15.11.2022 
V ..............................dňa ........................        V ............................... dňa ..................... 
    
 
 
 
...............................................................               ............................................................... 
                predávajúci           kupujúci 
   Attila  G y e t v e n - konateľ                     Mgr. Lydie  K u n y o v á- riaditeľka   


