
Rámcová dohoda č. 2/2011 PS SR, š.p.  
uzavretá podľa § 11a § 64 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka  

 

Strany dohody: 

 

Dodávateľ: DATAMARS, SA, Via ai Prati, 6930 Bedano 
  Zastúpený  :  Daniele Della Libera  

  Bankové spojenie :  Credit Suisse 

  Číslo účtu  :  98-2715-02-2 

  IČO   :  CH 514.3.004.370-8 

  Telefón  :  +41 91 935 7380 

 

Odberateľ: Plemenárske služby SR, š.p., Starohájska 29, 852 27  Bratislava  

  Zastúpené  : Ing. Görözdi Péter, riaditeľ 

  Bankové spojenie : VÚB 

  Číslo účtu  : 2400379653/0200 

  IČO   : 36856096 

  Telefón  : +421/02/62319911 

 

 

Článok I.  

Predmet dohody 
 

1.1. Touto rámcovou dohodou je medzi stranami dohody stanovený režim kúpy a predaja 

elektronických identifikátorov a príslušenstva na elektronickú identifikáciu oviec a kôz (ďalej 

tovar) vrátane ich dopravy na miesto naprogramovania - ÚPZ PS SR, š.p. Žilina Rosinská 

cesta 12, 010 08 Žilina.  

 

1.2. Touto rámcovou dohodou sa dodávateľ zaväzuje tovar dodávať výhradne osobne, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto 

rámcovej dohode. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar riadne, včas, bez vád, s potrebnou 

odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou kvalitou v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a internými predpismi objednávateľa.  

 

1.3. Odberateľ sa zaväzuje tovar dodaný na základe objednávok od dodávateľa prevziať  

v súlade s podmienkami stanovenými touto rámcovou dohodou a zaplatiť zaň odmenu podľa 

článku II. a Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody.  

 

1.4. Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

požadovaných tovarov, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na 

dodávanie objednávateľom požadovaných tovarov. Súčasne vyhlasuje, že je oprávnený, 

personálne, technicky a odborne spôsobilý dodávať objednávateľom požadovaný tovar podľa 

bodu 2 tohto článku. 

 

1.5. Je predpoklad, že pre roky 2012,2013,2014,2015 predmetom plnenia budú nasledujúce 

množstvá tovaru ročne: 

 elektronický identifikátor    - cca     60 000 ks 

 aplikačné kliešte     - cca            25 ks 

  



Počet a množstvá tovaru pre jednotlivé roky budú spresnené v objednávke. 

 

Článok II. 

 Cena 
 

2.1. Tovar bude dodaný dodávateľom za ceny stanovene podľa výsledku verejného 

obstarávania v súlade s prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody , ktoré zodpovedajú: 

 

pre rok 2012 v cene: 

  - v súťažnej ponuke  

  

pre ďalšie roky v cene:  

 - v súťažnej ponuke navýšenej najviac o infláciu v krajine kupujúceho 

alebo 

 - v zníženej cene adekvátnej zníženiu cenovej úrovne v danej oblasti aj pri celkovej 

 inflácii v celom národnom hospodárstve 

 

 Cena tovaru je v €. Pre ďalšie roky bude pred dodávkou vopred odsúhlasená stranami 

dohody. Dohodnutá cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších úprav.  

 

2.2.  V celkovej cene tovaru sú zahrnuté aj náklady na dopravu na sklad PS SR, š.p. ÚPZ 

Žilina (DDU). 

 

2.3. Pri dodávke mimo ES colný dlh ako aj colné hradí odberateľ. 

 

Článok III.  

Miesto, spôsob a doba plnenia 
 

3.1. Jednotlivé dodávky tovaru po potvrdení ceny podľa tejto dohody sa budú realizovať  

na základe  písomnej objednávky odberateľa, v ktorej bude presne stanovený jeho druh a 

množstvo, aktuálna cena, ako aj predpokladaný termín dodávky. 

 

3.2. Objednávku dodávateľ potvrdí (e-mail) do 2 dní po jej obdržaní. 

  

3.3. Tovar bude dodávateľom dodaný na ÚPZ PS SR, š.p. Žilina a prevzatý formou dodacieho 

listu (preberacieho protokolu), ktorý bude podpísaný zodpovedným zamestnancom 

odberateľa. 

 

3.4. Objednaný tovar bude dodaný bez zbytočného odkladu na pracovisko ÚPZ PS SR, š.p. 

Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky.  

 

3.5. Dodávateľ zabezpečí dopravu objednaného tovaru na ÚPZ PS SR, š.p. Žilina. 

 

3.6. Ak nie je dodávateľ schopný dodať objednaný tovar v žiadanom druhu, množstve a 

termíne, je na túto skutočnosť povinný odberateľa okamžite upozorniť. 

 

 

 

 



Článok IV.  

Platobné podmienky 
 

4.1. Dodávateľ je oprávnený dodaný tovar fakturovať faktúrou - daňovým dokladom. 

Faktúra v prípade zahraničného dodávateľa bude obsahovať aj: 

 - číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN a SWIFT kód, 

 - názov účtu dodávateľa musí byť v súlade s názvom účtu dodávateľa vedeným  

              v databáze banky odberateľa, 

 - názov a sídlo banky dodávateľa. 

 

4.2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku, dodaním tovaru odberateľovi do miesta dodanie podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

4.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že splatnosť faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia 

faktúry k odberateľovi, pričom súčasťou faktúry musí byť dodací list (preberací protokol), 

podpísaný zodpovedným zamestnancom odberateľa .  

 

4.4. Povinnosť odberateľa zaplatiť je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu.  

 

4.5. Odberateľ na objednaný tovar neposkytuje žiadnu zálohu. 

 

Článok V.  

Zodpovednosť za vady tovaru 
 

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi záruku na predmet tejto dohody po dobu: 

24  mesiacov  

 

5.2. Záručná doba začína plynúť v deň nadobudnutia vlastníckych práv k predmetu plnenia  

odberateľom. 

 

5.3. Dodávateľ a odberateľ sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka 

Slovenskej republiky, ktorý upravuje nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru. 

 

5.4. Vady predmetu dohody bude odberateľ reklamovať preukázateľným spôsobom písomne 

u dodávateľa a to okamžite po jej zistení počas záručnej doby. 

 

5.5. Telefonický +420 606 609 300, faxový -, e-mailový info@altercan.com kontakt na 

najbližšie servisné stredisko pre aplikačné kliešte.  

 

Článok VI.  

Sankcie 
 

6.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez vopred písomne dohodnutého náhradného 

termínu) zaplatí dodávateľ za každý deň omeškania dodávky tovaru odberateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru. 

 

6.2. Pre prípad, že odberateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ si môže uplatniť 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

mailto:info@altercan.com


Článok VII. 

 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 
 

7.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na odberateľa zaplatením dohodnutej ceny. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1.  Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že rozhodným právom, podľa ktorého sa spravuje táto 

dohoda a všetky ich vzťahy s dohodou súvisiace, je právny poriadok Slovenskej republiky. 

 

8.2.  Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, všetky vzťahy v nej výslovne neupravené sa  

riadia ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, Obchodným 

zákonníkom, Občianskym zákonníkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi  

normami Slovenskej republiky.    

 

8.3.  Strany dohody sa zaväzujú všetky prípadné spory súvisiace s touto dohodou riešiť 

predovšetkým vzájomným jednaním. V prípade, že sa spory stranám dohody nepodarí 

vyriešiť vzájomným jednaním, môže sa ktorákoľvek zo strán obrátiť na súd. Strany dohody sa 

dohodli, že na riešenie sporov súdnou cestou sú príslušné súdy Slovenskej republiky, pričom 

príslušnosť súdov je daná príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.    

 

8.4. Strany dohody konštatujú, že pre účely tejto dohody pokladajú za písomnú formu 

vzájomného styku tiež použitie faxu a e - mailu. 

 

8.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len písomnou formou po 

obojstrannom odsúhlasení. 

 

8.6. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú - obdobie 4 rokov. Môže ju písomne vypovedať 

ktorákoľvek strana bez udania dôvodu. Výpoveď sa stáva účinnou po uplynutí 2 mesiacov 

odo dňa doručenia výpovede do sídla druhej strany. 

 

8.7. Pri plnení dohody v ďalších rokoch má odberateľ právo požiadať dodávateľa o aktuálne 

doklady v zmysle §§ 26 - 28 zák. 25/2006 Z.z. pri prvom objednaní tovaru v danom roku. 

Pokiaľ mu nebudú doručené v stanovenej lehote, je to dôvod na odstúpenie od dohody. 

 

8.8. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo strán dohody obdrží po 

dvoch exemplároch. (v prípade, že víťaz je zo zahraničia, obdobne 4x v anglickom jazyku). 

 

8.9. Dodávateľ sa zaväzuje priebežne informovať odberateľa o aktuálnych zmenách v ponuke 

tovaru. 

 

8.10.  Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením tejto dohody v jej plnom rozsahu 

vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na portály Úradu vlády SR. 
 

8.11.  Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

 



8.12. Strany dohody vyhlasujú, že sa oboznámili s textom tejto dohody, jej obsahu 

porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu je dobrovoľne podpisujú.  

 

 

 

V. Bedano, dňa      V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

------------------------------------    --------------------------------------- 

 za dodávateľa      za odberateľa: 

 Daniele Della Libera     Ing. Péter Görözdi, 

        riaditeľ PS SR, š.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


