
Rámcová dohoda č. 6/2023 
uzavretá v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
 

Článok I. 

Strany dohody 

 

 

1. Predávajúci 

        Obchodné meno:  BANCHEM, s.r.o. 

 Sídlo: prevádzka  Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 

 Štatutárny orgán:   Ing. Pavel Banák – konateľ 

 IČO:    36227901 
 IČ DPH:    SK2020196563 
 Bankové spojenie: SK82 1100 0000 0026 2110 5189  

 Kontakt k plneniu RD      Ing. Martina Halušková 
 e-mail:    haluskovam@banchem.sk  
 Tel. č./fax. č.:                   0905/793 723 
 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka č.: 11027/T, Oddiel Sro,  

  

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

2. Kupujúci    

   Obchodné meno:   Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 

Sídlo:                     Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok 

Štatutárny orgán:  Ing. Martin Hromádka, PhD. – riaditeľ 

IČO:                      30801397   

DIČ:   2022140483 

IČ DPH:               Neplatca DPH  

Bankové spojenie:          SK46 8180 000 0070 0028 6717 

   Tel. č./fax. č.:  

Zriadená:   Zriaďovacou  listinou MZ č. 03472-21/2006-SP z dňa 15.2.20016  

 

 

(ďalej len „kupujúci“ alebo spoločne aj „účastníci dohody“, alebo „strany dohody“) 

 

Článok II. 

Podklady pre uzatvorenie dohody 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Dezinfekčné prostriedky“ 

 

Článok III. 

Právne predpisy 

Vzájomné vzťahy strán tejto rámcovej dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov, ust. 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími zákonmi, ktoré upravujú 

oblasť predmetu tejto rámcovej dohody. 



 

Článok IV. 

Predmet a účel rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok pre predávajúceho a kupujúceho pri 

zabezpečení dodávok tovaru na základe samostatne priebežne vystavených objednávok zo strany 

kupujúceho, a to dezinfekčných prostriedkov (ďalej len „tovar“), podľa druhov tovaru uvedených 

v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode, ktorých potreba vyplynie po dobu trvania tejto rámcovej 

dohody. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 

2. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 je len orientačné 

a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto rámcovej 

dohody, pričom množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 k tejto dohode je kupujúci oprávnený počas 

trvania účinnosti tejto rámcovej dohody zmeniť pri zachovaní jednotkových cien a celkovej 

maximálnej ceny uvedenej v čl. VI bod. 2. 

3. Predávajúci, ktorému bola zaslaná objednávka na dodávku tovaru v súlade s touto rámcovou 

dohodou je povinný dodať tovar, resp. jeho časť riadne a včas a kupujúci je povinný predávajúcemu 

zaplatiť za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu podľa tejto dohody. 

 

Článok V. 

Postup predávajúceho a kupujúceho pri plnení rámcovej dohody 

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu zabezpečiť a dodávať tovar v súlade s touto rámcovou dohodou 

na základe samostatných priebežných objednávok kupujúceho, podľa jeho potrieb a za podmienok 

stanovených touto rámcovou dohodou.  

2. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne v slovenskom jazyku 

a prostredníctvom na to určených e-mailových adries, resp. prostredníctvom na to určených 

osobitných telefonických kontaktov uvedených v priebežných objednávkach. Predávajúci je povinný 

určiť e-mailovú adresu pre účely prijímania objednávok zo strany kupujúceho a komunikácie vo veci 

zabezpečenia tovaru.   

3. Postup pri vystavovaní objednávok podľa Prílohy č. 1  k tejto rámcovej dohode: 

a. Kupujúci je povinný riadne vystavenú objednávku zaslať predávajúcemu elektronickou 

komunikáciou na e-mailovú adresu, určenú na tento účel. 

b. Predávajúci je povinný potvrdiť príjem objednávky kupujúceho najneskôr posledný pracovný deň 

v týždni na e-mailovú adresu kupujúceho, z ktorej bola objednávka odoslaná a postúpiť ju 

k vybaveniu. 

c. Potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim, sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Potvrdením 

prijatia objednávky sa táto stáva pre predávajúceho záväzná. 

4. Každá objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: 

- názov, sídlo kupujúceho a predávajúceho, číslo účtu, bankové spojenie kupujúceho, IČO, DIČ, 

kontaktné údaje osoby poverenej na vystavenie objednávky na strane kupujúceho meno, telefón, 

fax, e-mail), 

- číslo objednávky, 

- druh a množstvo tovaru v súlade s Prílohou č.1   k tejto rámcovej dohode 

- jednotková cena bez DPH v súlade s Prílohou č.1 k tejto rámcovej dohode 

- celková cena za dodávku s DPH v súlade s Prílohou č.1  k tejto rámcovej dohode 

- dátum a miesto dodania tovaru 

- kontaktné údaje osoby poverenej na prevzatie dodávky za kupujúceho ( meno, telefón, fax, e-mail 

), dátum 

- iné v rozsahu predmetu plnenia tejto rámcovej dohody 

5. Minimálna hodnota objednávky je 100 EUR bez DPH. 



6. Dodávka tovaru je realizovaná dopravou na náklady predávajúceho, s vyložením všetkého 

požadovaného tovaru na mieste určenom kupujúcim a to oprávnenými osobami predávajúceho,  

7. Kupujúci prevezme tovar tak, že potvrdí jeho prevzatie podpisom oprávnenej osoby na dodacom 

liste. Dodací list je nedeliteľnou súčasťou každej faktúry. 

8. Kontaktné údaje predávajúceho pre účely prijímania objednávania: Halušková Martina, telefón: 

0905 793 723, mail: haluskovam@banchem.sk 

9. Kontaktné údaje kupujúceho pre účely vystavenia objednávok: Roman Mário, telefón: 0911 505 

246, mail: roman@pnpp.sk 

 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou účastníkov tejto rámcovej dohody a to v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z. z.o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou NR SR č. 87/1996 Z. z ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

2. Kúpna cena tovaru predstavuje maximálnu sumu:  

Cena bez DPH            13.794,00 € 

20% DPH    2.758,80 € 

Spolu s 20% DPH  16.552,80 € 

 po dobu trvania tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania jej finančného limitu, na ktorý bola 

uzatvorená v súlade s Prílohou č. 1 k tejto dohode. Podrobná špecifikácia vybraných druhov tovaru 

a jednotkové ceny tovaru sú uvedené v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej 

dohody.  

3. Kúpna cena uvedená v ods. 2 tohto článku je cena určená vrátane balného, dopravných nákladov, 

vykládky a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru alebo jeho časti na miesto plnenia 

uvedené v ods. 1 čl. VII tejto rámcovej dohody. Predávajúci je povinný pri výpočte kúpnej ceny za 

tovar podľa tejto dohody pripočítať DPH podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných v čase vykonania fakturácie za dodaný tovar. 

4. Jednotkové ceny podľa odseku 1 tohto článku sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto 

rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

5. Jednotkové ceny dohodnuté v tejto Rámcovej zmluve je možné meniť zo strany predávajúceho pri 

navýšení cien vstupných komodít a cien energií potrebných na výrobu tovaru formou Dodatku. Po 

oznámení o zvýšení cien tovaru a odsúhlasení Dodatku stranou kupujúceho sa objednaný tovar  bude 

fakturovať už v nových cenách. V prípade neprijatia nových navýšených cien kupujúcim je možné 

Rámcovú zmluvu písomne vypovedať. 

6. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej 

tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve 

a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále 

poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% 

v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť kupujúcemu pre takéto 

plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním 

poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. 

7. Kupujúcemu vzniká povinnosť na zaplatenie ceny predávajúcemu po riadnom dodaní a odovzdaní 

objednaného tovaru podľa tejto rámcovej dohody predávajúcim, a to na základe vystavenej faktúry, 

ktorá musí byť v súlade s objednávkou vystavenou kupujúcim. Súčasťou faktúry musí byť dodací 

list potvrdený povereným zástupcom kupujúceho aj predávajúceho, a to ich podpismi a odtlačkami 

pečiatok. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú vo všetkých povinnostiach (listoch, dodacích listoch a 

faktúrach, atď.) uvádzať číslo tejto rámcovej dohody. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky rámcovou dohodou a príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi stanovené náležitosti, alebo v nej nebudú uvedené správne údaje 



podľa tejto rámcovej dohody alebo v prípade, ak nebude v súlade s príslušnou objednávkou, je 

kupujúci povinný faktúru neuhradiť a vrátiť predávajúcemu k jej oprave. Nová lehota splatnosti 

faktúry začne plynúť až dňom riadneho doručenia opravenej faktúry.  

9. Úhrada faktúr bude prebiehať bezhotovostným platobným stykom na účet predávajúceho po dodaní 

predmetu plnenia uvedeného v príslušnej objednávke podľa tejto rámcovej dohody a za ceny a podľa 

špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode.  

10. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych  dní odo dňa doručenia faktúry na adresu 

sídla kupujúceho uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. 

 

Článok VII. 

Čas a miesto plnenia predmetu dohody 

1. Miestom plnenia je: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 

Pezinok . 

2. Tovar bude dovezený autom s plošinou a dodaný až za prvé dvere skladových priestorov. 

V prípade, že bude dodaný tovar uložený na palete, ktorá bude na výmenu, bude mať vodič k 

dispozícií aj paletový vozík. 

3. Lehota dodania objednaného tovaru podľa tejto rámcovej dohody je najneskôr do 10 (desať) 

kalendárnych dní, odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. 

4. Predávajúci sa zaväzujú spresniť termín dodania tovaru, resp. jeho časti najneskôr 24 hodín pred jeho 

dodaním.  

5. V prípade, ak dodaný tovar nespĺňa vlastnosti požadované kupujúcim v tejto rámcovej dohode, 

kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky písomne odmietnuť s uvedením dôvodov 

odmietnutia. 

6. Predávajúci poveruje vo veciach realizácie tejto rámcovej dohody Ing. Martinu Haluškovú t.č.  

0905/793 723. 

7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, ktorý je 

zároveň aj dňom prevzatia potvrdenia o prevzatí tovaru potvrdeného podpisom kupujúceho a 

odtlačkom pečiatky na dodacom liste ako aj podpisom predávajúceho. 

 

Článok VIII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci je povinný zodpovedať za to, že tovar je riadne dodaný v súlade s touto rámcovou 

dohodou, má vlastnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode a je v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR, spĺňa všetky zákonom stanovené normy a je dodávaný výlučne v 1. akostnej 

triede. 

2. Predávajúci poskytne na tovar záruku 24 mesiacov okrem chlórových prípravkov, kde je záruka 12 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu v mieste plnenia podľa 

ods. 1 čl. VII tejto rámcovej dohody.  

3. Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné, zistené pri prevzatí tovaru, je kupujúci oprávnený 

reklamovať v lehote najneskôr do 48 hodín odo dňa prevzatia tovaru podľa ods. 2 čl. VII. tejto 

rámcovej dohody vo forme písomnej reklamácie. 

4. Reklamácie na dodaný tovar je predávajúci povinný vybaviť v lehote do 7 (sedem) pracovných dní 

odo dňa riadneho doručenia písomnej reklamácie. Prípadné nároky z vád tovaru sú riešené v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Kupujúci je povinný doručiť reklamáciu predávajúcemu poštou, e-mailom alebo faxom, a to 

okamžite po zistení vady na dodanom tovare. Kupujúci je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek 

vád dodaného tovaru žiadať od predávajúceho výmenu vadného tovaru za nový, nezávadný tovar, 

najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 



6. V prípade opakovaného dodania vadného tovaru predávajúcim má kupujúci právo na odstúpenie od 

tejto rámcovej dohody a bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar. 

 

Článok IX. 

Sankcie 

1. V prípade omeškania predávajúceho so splnením dohodnutého termínu dodania predmetu tejto 

rámcovej dohody resp. jeho časti uvedeného v ods. 2 čl. VII tejto dohody je kupujúci oprávnený 

požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti predmetu dohody, ktorej 

sa omeškanie týka za každý, aj začatý deň omeškania. Kupujúci zmluvnú pokutu neuplatní 

v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.  

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry podľa ods. 10 čl. VI tejto dohody, predávajúci  

je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej 

fakturovanej čiastky za každý, aj začatý, deň omeškania s výnimkou skutočnosti a okolností 

charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. VI ods. 2 tejto dohody. Všetky 

prílohy tejto rámcovej dohody tvoria je nedeliteľnú súčasť.  

2. Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré sa po 

podpísaní účastníkmi dohody stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. 

3. Ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená odstúpiť od tejto rámcovej dohody pri podstatnom 

porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

5. Kupujúci môže vypovedať rámcovú dohodu uzavretú s predávajúcim, ktorý nemal v čase uzavretia 

tejto rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov 

výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho z registra konečných 

užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 

dobu troch rokov. 

6. Odstúpenie od dohody odstupujúca strana písomne oznámi druhej strane dohody bez zbytočného 

odkladu po tom, ako sa o podstatnom .porušení tejto dohody dozvedela.  

7. Túto dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou dohody písomnou výpoveďou bez udania 

dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

v ktorom bola výpoveď doručená. 

8. Na odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa vyžaduje písomná forma. Odstúpenie nadobúda účinnosť 

dňom riadneho doručenia odstúpenia druhej strane dohody tejto rámcovej dohody. 

9. V prípade, ak by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným, nespôsobuje to 

neplatnosť rámcovej dohody ako celku. 

10. Strany tejto rámcovej dohody zhodne prehlasujú, že všetky spory vzniknuté  z tejto rámcovej dohody 

budú riešiť dohodou. V prípade, že medzi stranami dohody nedôjde k dohode, tieto spory sú strany 

dohody povinné riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

11. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu. Po 

jej podpísaní predávajúci obdrží 1 vyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.  

12. Strany tejto rámcovej dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto rámcovej dohody porozumeli čo do 

obsahu i rozsahu, rámcová dohoda vyjadruje ich vôľu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 



nevýhodných podmienok, je dostatočne určitá a zrozumiteľná  na znak toho k nej pripájajú svoje 

podpisy. 

13. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju 

pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. 

Písomný súhlas Kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento 

úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Súhlas Kupujúceho s 

postúpením pohľadávok veriteľa podľa predchádzajúcej vety nie je potrebný pri postúpení 

pohľadávok veriteľov financovaných z kapitálových prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR 

alebo eurofondov. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva 

a povinnosti z tejto Zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 

40/1964 Zb. považované za neplatné. 

15. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. 

V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si 

dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá 

zásielku doručuje. 

16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú: 

Príloha č. 1 Ocenená špecifikácia predmetu rámcovej dohody,  

 

V Pezinku dňa  17.2.2023 

 

  

Za predávajúceho.: Za kupujúceho: 

 

 

................................................... ...................................................  

  Ing. Pavel Banák Ing. Martin Hromádka, PhD. 

          konateľ        riaditeľ 

 

  



Príloha č. 1 

       

p.č. Názov  produktu M.J Množstvo  
JC bez 

DPH 
JC s DPH 

1 Aktivit dezinfekčný 500 ml 340 2,162 2,594 

2 Kvart plus 500 ml 450 3,680 4,416 

3 Hygem plus 1 l 250 7,360 8,832 

4 Oxykvart 5 l 20 23,920 28,704 

5 Chiroderm  115ml 115 1,840 2,208 

6 Chiroderm  5 l 50 32,200 38,640 

7 Chloramin T 1kg 20 15,156 18,187 

8 Aktivit HP OXI  5 l 330 11,960 14,352 

9 5P Plus 5 l 50 16,560 19,872 

10 Banox tabs 1 kg 95 23,000 27,600 

 


