




Článok Vl. 
Zánik zmluvy 

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že záväzok založený touto rámcovou dohodou sa ruší:
a) dohodou zmluvných strán;
b) výpoveďou kupujúceho v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá

kupujúcemu plnenie za cenu určenú v Článku Vl. bod 2 tejto zmluvy; pre prípad výpovede si
zmluvné strany dohodli )-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začne plynúť od prvého dna
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede;

c) odstúpením od tejto zmluvy zo strany kupujúceho, ak po uzavretí tejto zmluvy bude na trhu 
ponúkať predmet kúpy podľa tejto zmluvy na predaj iný subjekt ako predávajúci za cenu nižšiu,
ako bola dohodnutá v tejto zmluve;

d) odstúpením od tejto zmluvy ktoroukorvek zmluvnou stranou v prípade podstatného porušenia
povinnosti druhej zmluvnej strany.

2. Odstúpenie od tejto zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá odstupuje od 
tejto zmluvy povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane, a to na poslednú známu adresu.

3. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bez zbytočného 
odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto zmluvy.

Článok VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Akékorvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej obidvomi
stranami zmluvy, vo forme dodatku k zmluve.

2. Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikujú ust. § 18 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto rámcovou dohodou 
predovšetkým mimosúdnou dohodou.

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa po uzavretí tejto zmluvy stalo neplatným, nebudú 
tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany 
sledovali v čase jej uzatvorenia.

6. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma m1luvnými stranami a účinnosť
kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie zmluvy

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne , zrozumiterne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú
podpisy svojich štatutárnych orgánov.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
príloha č. 1 a - opis tovaru a ceny za dodávané tovary 

Kupujúci: Predávajúci: 
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Príleha č. 1 a -     OPIS TOVARU A CENY ZA DODÁVANÉ TOVARY 
Veľkoobjemový kontajner - vaňový 

Parametre / špecifikácia lmerná !
Množstvo ICena za 1 kus ICena za 1 kus s ICena celkom,Cena celkom s

jednotka celkom: bez DPH: DPH: bez DPH: DPH: 
la) objem 7 m3 - 7,5 m3 

:b) so sklopným čelom s jednoduchým 
zaisťovacím mechanizmom na zaistenie 
rýchleho a jednoduchého nakladania 
odpadov 

c) materiál: napr.plech valcovaný za tepla
alebo oceľový plech 

d) konštrukcia: zváraný oceľový rám z
ohýbaných profilov 
e) výstuž: čelá kontajnera zosilnené L
profilmi, zosilnené horné rohy rámu, 
lf) podlaha: vystužená U profilmi 
lg) náter: ochrana kovu pred koróziou 
(základný+ vrchný náter) !kus

h) manipulácia -bočné čapy -
prispúsobené na manipuláciu žeriavom
i) zaisťovacie úchyty na spodnej strane

·i bočné uzávery na zaistenie proti
samovoľnému otvoreniu počas 
transportu 

k) učenie: zber stavebného a
objemového odpadu 
1) doplnkový materiál: sieť
m) rozmery. štandardné v rozpätí:
dÍžka 3500 mm-3700 mm
šírka 1700 mm -1900 mm
výška 1500 mm - 1600 mm
n) nosnosť: 6500 kg -7500 kg

21 1600,00 € 1 920,00 €1 3 200,00 € 3 840,00 € 





Vaničkové regály 

Parametre/ špecifikácia 

a) peyné a stabilné, zabezpečené
pozdlžnymi nosníkmi pod policami, ktoré
neobmedzujú prístup k regálu
b) pätky s možnosťou kotvenia k podlahe

c) držiaky s možnosťou kotvenia k stene
d) povrch: pozink
e) minimálna nosnosť police: 100 kg
f) nosnosť regálového poľa: 1030 kg
g) hÍbka police: 400- 500 mm

šírka police: 1000 -1300 mm
výška police: 2000 -2100 mm

!Cena celkom:

merná Množstvo 
jednotka celkom: 

kus 5 

Cena za 1 kus 
bez DPH: 

250,00 € 

Cena za 1 kus s 
DPH: 

300,00 € 

cena spolu bez 
DPH 

17 350,00 € 

Cena celkom Cena celkom s 
bez DPH: DPH: 

1250,00 € 1 500,00 € 

cena spolu s 
DPH DPH 

3 470,00 € 1 20 820,00 € 


