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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA  

 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona NR SR č.  513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Obchodné meno : GGT a.s.  

sídlo   : Prístavná 1, 821 09 Bratislava  

IČO   : 35 791 829  

DIČ   : 2020256953  

IČ DPH   : SK 2020256953   

zapísaná  : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 4036/B 

konajúc   : RNDr. Ľubomírom Bačom, generálny riaditeľ (na základe plnej moci) 

 

bankové spojenie :  

 

 (ďalej aj ako „DODÁVATEĽ“) 

 

a 

 

Obchodné meno : Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo   : Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO   : 42259088 

DIČ   : 2023399455  

IČ DPH   : nie je platcom 

zapísaná : Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

č. spisu : 28351/2011/SCR  

zastúpená  : MUDr. František Stano, predseda predstavenstva    

 PhDr. Katarína Ferenčíková, podpredsedníčka predstavenstva 

bankové spojenie :  

 

(ďalej aj ako „ODBERATEĽ“) 
 

 

 
ČLÁNOK I PREDMET  PLNENIA ZMLUVY 

 

1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi kancelárske potreby (ďalej 

len „tovar“) podľa aktuálneho cenníka dodávateľa.  

 

2. Odberateľ sa zaväzuje dodaný predmet plnenia prevziať v súlade so zmluvou a po jeho prevzatí 

zaplatiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu.  

 

3. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli uskutočňovať dodávky tovaru za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve, ktoré upravujú spôsob a podmienky objednávania, spôsob a podmienky fakturácie 

a peňažného plnenia za uskutočnené dodávky. 
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4. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky špecifikované 

v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 
ČLÁNOK II OBJEDNÁVANIE  TOVARU 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi tovar na základe záväznej písomnej objednávky, 

ktorú je odberateľ oprávnený vykonať jedným z nižšie uvedených spôsobov, a to 

prostredníctvom: 

a/ internetovej stránky www.mojakancelaria.sk; 

b/ elektronickej pošty /e-mailom  na : sokolova@ggtabak.sk 

c/ faxom - 02/ 536 311 65; 

d/ poštou – GGT  a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava. 

 

2. Kontaktná osoba dodávateľa je zamestnanec dodávateľa na pozícií sales manager t.j. ku dňu 

podpísania tejto zmluvy je kontaktnou osobou pani Soňa Sokolová, tel.: 02/5810 4743, mobil 0903 

405 633. V prípade zmeny kontaktnej osoby dodávateľ písomne oznámi predmetnú zmenu 

odberateľovi, s uvedením novej kontaktnej osoby, so všetkými kontaktnými údajmi, a to formou 

doporučenej listovej zásielky, na adresu sídla odberateľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre zmenu v kontaktnej osobe nie je potrebné uzatvárať 

písomný  dodatok k tejto zmluve, resp. postačuje písomné oznámenie o zmene kontaktnej osoby 

zaslané doporučene na adresu sídla odberateľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

3. Objednávka musí obsahovať: 

- presnú špecifikáciu tovaru 

- množstvo tovaru 

- dátum vystavenia objednávky 

- meno, priezvisko a podpis odberateľa 

- pečiatku odberateľa (okrem objednávky zaslanej cez e-shop, e-mail) 

- spôsob prepravy tovaru 

- miesto dodania 

 

4. Každá objednávka je návrhom na uzatvorenie konkrétnej kúpnej zmluvy predloženým v dvoch 

vyhotoveniach odberateľom, ktorý sa potvrdením zo strany dodávateľa stáva riadne uzatvorenou 

kúpnou zmluvou, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok dodávateľa dodať odberateľovi 

predmet plnenia a záväzok dodávateľa previesť na odberateľa vlastnícke právo k predmetu 

plnenia, a na druhej strane záväzok odberateľa predmet plnenia prevziať a zaplatiť dodávateľovi 

za predmet plnenia dohodnutú kúpnu cenu.   

 

5. Odberateľ sa zaväzuje po ukončení tejto zmluvy, na vlastné náklady, odobrať tovar, ktorý už 

objednal na základe tejto zmluvy (obálky s potlačou, hlavičkový papier, atď.), a to najneskôr 

v lehote 15 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy. V prípade ak odberateľ takto vyrobený tovar od 

dodávateľa v dohodnutej lehote neprevezme, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu 

v sume rovnajúcej sa hodnote tovaru vyrobeného na objednávku, ktorý odberateľ od dodávateľa 

po ukončení tejto zmluvy neodobral. 
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ČLÁNOK III ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 
 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, v I. akostnej triede a za podmienok podľa tejto 

zmluvy a jej prílohy č. 1 a prílohy č. 2. Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku za akosť 

(kvalitu) tovaru v dĺžke trvania 24 mesiacov.  Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru 

odberateľom na mieste plnenia.  

 

2. Odberateľ sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. Zjavné vady 

a nekompletnosť dodávky je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich 

zistení, najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Ostatné vady musí odberateľ 

oznámiť dodávateľovi najneskôr do konca záručnej doby. 

 

3.  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním 

predmetu zmluvy odberateľom. 

 

4. Odberateľ je povinný oznámenie o vadách poslať písomne. Oznámenie o vadách musí obsahovať. 

- druh reklamovaného tovaru 

- počet kusov s vadami 

- popis vady 

- číslo dodacieho listu 

 voľbu nároku podľa bodu 5. alebo 6. tohto článku. 

 

5. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami, zmluva porušená nepodstatným spôsobom, odberateľ 

je oprávnený pri vadách tovaru: 

 - požadovať poskytnutie plnenia, k akému je dodávateľ povinný v zmysle tejto zmluvy, 

 - požadovať výmenu tovaru dodaného v poškodenom, zničenom alebo inak nevyhovujúcom 

balení, 

 - požadovať odstránenie vád tovaru, 

 - požadovať zľavu z kúpnej ceny. 

 

6. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami, zmluva porušená podstatným spôsobom, odberateľ je 

oprávnený pri vadách tovaru: 

        - požadovať poskytnutie plnenia k akému je dodávateľ povinný v zmysle tejto zmluvy, a to 

požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho 

tovaru, odstránenie právnych vád, 

 - požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 

 - požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny 

- odstúpiť od zmluvy. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu 

vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 

účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že 

druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri 

pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 

  

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že vadu predmetného tovaru posúdi a následne odstráni do jedného 

mesiaca od obdržania písomného oznámenia o vzniku vady. 
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8. V prípadoch neupravených touto zmluvou sa pri reklamácii tovaru postupuje podľa prísl. 

ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 

 
ČLÁNOK IV DODACIE PODMIENKY  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dodaní predmetu zmluvy na adresu odberateľa. Dopravu na 

miesto plnenia zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady a nesie plnú zodpovednosť za škody 

vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania odberateľovi.  

 

2.  Odberateľ je povinný pre prevzatie tovaru vytvoriť všetky potrebné technické predpoklady, 

a prostredníctvom poverenej osoby dozerať na jeho prevzatie. 

 

3. Za dodávku sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto plnenia podľa objednávky a jeho 

fyzické a písomné prevzatie odberateľom.  

 

4. Tovar je dodaný jeho odovzdaním a prevzatím v mieste plnenia povereným zamestnancom 

odberateľa, ktorý na základe objednávky vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru. 

 

5. Predmet plnenia bude zabalený v obvyklom obale určenom na jednorazové použitie tak, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

 

6. Minimálna hodnota objednávky je 20,- € bez DPH. 

 
ČLÁNOK V  KÚPNA CENA 

 
1. Cena za obstarávaný tovar  je uvedená v Cenníku dodávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto 

zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  

 

2. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v EUR a bude sa uhrádzať v EUR. 

 
3. Číslo účtu dodávateľa je 2620555444/1100 Tatra banka, a.s. V prípade zmeny čísla účtu, sa 

dodávateľ zaväzuje informovať odberateľa o novom čísle účtu, prípadne o novom bankovom 

spojení, a to formou doporučenej listovej zásielky na adresu sídla odberateľa, uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre zmenu v bankovom spojení, resp. 

v čísle účtu, nie je potrebné uzatvárať písomný dodatok k tejto zmluve, a postačuje písomné 

oznámenie o zmene bankového spojenia, resp. čísla účtu, a to zaslaním doporučene na adresu 

sídla odberateľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade: 

- zmeny DPH, cla a dovoznej prirážky 

- iným cenovým vplyvom – zmena cien výrobcov a iných dodávateľov dodávateľa 

 

5. V prípadoch stanovených v bode 4. tohto článku, je dodávateľ povinný oznámiť 

pripravovanú zmenu cien tovaru odberateľovi a predložiť mu nový cenník tovaru najmenej 1 

mesiac pred dňom jeho platnosti.  
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ČLÁNOK VI DOBA TRVANIA ZMLUVY 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania 1 rok, od 1.8.2013 do 31.7.2014. 

 

2. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 

 

3. Pre odstúpenie od zmluvy a úhradu súvisiacich nákladov platia ustanovenia § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

4. Každá zo mluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli na dĺžke výpovednej lehoty dva mesiace, pričom výpovedná lehota 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že výpoveď musí byť písomná.    

 
ČLÁNOK VII   PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Platby sa budú uskutočňovať priebežne počas trvania zmluvy na základe fakturácie formou 

bankového prevodu. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie tovaru po splnení realizácie 

predmetu zmluvy podľa priebežnej objednávky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia 

faktúry odberateľovi. 

 

2. Vyrovnanie záväzku odberateľa a pohľadávky dodávateľa sa uskutoční pripísaním finančnej 

čiastky uvedenej na faktúre na účet dodávateľa, ktorý je uvedený na tejto faktúre, najneskôr v deň 

splatnosti. 

 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
faktúry za každý začatý deň omeškania. 

 
4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu spôsobenej škody. 
 

 
ČLÁNOK VIII OZNÁMENIE 
 

1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa účastníci 

zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná 

strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú 

adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená 

v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku, a to bez ohľadu na dôvod, 

pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.  

 

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku 

medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e –mailu a/alebo 
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faxu. Písomnosť doručenú prostredníctvom faxu a /alebo e – mailu treba doplniť najneskôr do 

troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku.  

 
ČLÁNOK IX      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, každý účastník zmluvy obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci uzatvárania tejto 

zmluvy, ďalej informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z jej plnenia, zostanú utajené, a to 

i po skončení platnosti tejto zmluvy. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a od tohto momentu je pre 

zmluvné strany právne záväzná. 

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy, jej dodatky je možné konať iba po vzájomnej dohode obidvoch 

zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku, a nahradením textu jej novým znením 

takisto v písomnej forme, pokiaľ nie je v texte tejto zmluvy výslovne dohodnuté inak.  

 

 

Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu vôle všetkých zmluvných strán, slobodne, vážne a 

určite. Zmluvné strany potvrdzujú, že úkon je uskutočnený v predpísanej forme, že prejavy vôle 

sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluvná voľnosť, nie je ničím obmedzená. 

Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

PREDÁVAJÚCI  
V Bratislave dňa       

GGT a.s. 

RNDr. Ľ. Bača, generálny riaditeľ                   _______________________________ 

 

 

KUPUJÚCI  
V Bratislave dňa    13.8.2013       

Bratislavská organizácia cestovného ruchu                                   

MUDr. František Stano, predseda predstavenstva   _______________________________ 

PhDr. Katarína Ferenčíková, podpredsedníčka predstavenstva _______________________________ 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia požiadaviek na tovar 

Príloha č. 2 – Cenník dodávateľa 


