
RÁM OV Á ZML VA O DODÁVKE TOVARU 
uzavretá podra ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 5 13/ 1991 lb. v platnom znení 

Č l. l. Zmluvné tran) 

l . M.I.D., s. t·.o. 
Klincová 37/B, 821 08 Bratis lava 
zapísaná v Obchodnom regic;tri Okresného súdu Bratí lava l, oddiel ro, vlo/ka č. 7 1775/B 
IČO: 36 74 1 4771 
I Č DPll: K 2022397190 
Č.ú.: 0234007002/0900 
e-mai l: info@mid-agency. k 
zastúpená: Dana Miku ová, konaten,a 

(ďalej len "Predá\'aj úci") 

., Me to Zlaté Mot·avcc 
Mests k} úrad Ul. l. mája 2 
953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 00308676 
DIČ:202 1058787 
Č.ú.: 33422162/0200 
za túpené: Ing. Peter Lednár, C c., primátor mesta 

(ďa lej len " Kupujúci" ) 

(Predávajúci a Kupujúci budú tiež d·alej označo\aní ako "ZmiU\ ná strana" a lebo spo ločne at..o 
"Zmlll\ né stran)" a táto rámco \ á kúpna zmluva bude ďalej 07načená ako" Lrn lu\a") 

Predávajúci t)mto úhlas í s t)m, že s po lu s Kupujúc im sú oprávnené tO\ar pmlra tej to zmlll\ ) 
nakupO\ať subjekt) majetkovo a lebo organizačne prepojené le tom llaté Mora\ cc (ďalej označené 
ako " ku pi na··) a to bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho. ak Kupujúci ' oprcd 
Predávajúcemu pí omne oznámi údaje o tomto subjekte (uved ie jeho identifikačné údaje najmä 
obchodné meno, s ídlo. údaje o registrácii ' prís lušnom reg istri , IČO). 
V dobe uzah orenia tejto zmlu\ )' patria do kupin) okrem Kupujúceho 

- Mestská nemocnica pro f. MUDr. R. Korca. Dr c. 7laté Mora\ ce. so ídlom: Bernoláko\a 4. 953 
O l Zlaté Moravce, IČO: 173 360 15 

- Technické s lužb) mesta m.p. Z laté Moravce. so s ídlom: Berno lákova 59, 953 O l 7 laté 
Moravce. IČO: 587 168 

-Záhradníc ke s lužb) me ta Llaté lora\CC', m.p .. ládko\ičov a l . 953 Ol ?laté 1ora\ce. lČ'O: 
3 14 l 0529 
LU ŽBYT Zlaté Moravce, m. p .. s íd lo: Radlins kého 14. 953 O l Llaté Moravce. J( ' O: 18047343 

- Mest ké kultúrne stredi sko llaté Mora, cc, so s ídlom: ámcstic A. Hlinku l. 953 O l /la té 
Mora,cc. I ČO: 181 412 00 

- prá\a š porto \ ých zariadení m.p. Zla te Mora,ce. Továren ká 46. 953 Ol 7laté tora\ ce. ICO: 
378 696 39 
Základná škola, Mojmírova 2. 953 Ol l laté Mora, ce. I ČO: 37865056 
Základná š ko la. Pribino \a l. 953 Ol Zlaté Mo raYcc. I ČO: 37865081 
Základná š ko la. Robotnícka 25. 953 O l Llaté Morm·ce. IČO: 3 7865 11 l 
Základná umelecká šk0la. Janka Krá ra č . 4. 953 O l Lia té 1onl\ cc. I ČO: 3 7865 151 
Centrum , o rného času Spektrum. Ro \tiano\a 7. 953 Ol /la té Morm cc 



Organ izačnou úča ľou kupujúceho sú tiež 
Materská š"o la, Kalinčiakova 12, 953 O l Zlaté Moravce. 
Maters"á š"ola, lncčná 2, 953 O l Zlaté Mora' ce, 
Mater "á š"ola, v túrova 15, 953 O l ? la té Moravce, 
Mater ká š"ola, Žita\ ké nábreiie l, 953 O l Llaté Moravce. 
Maters"á škola, Par"o' á 2. 9S3 OS Zlaté Mora' ce (m .č. Pri lepy). 

Č l. ll. Pr·cambula 

l. Predávajúci je právnickou o obou, založenou podl'a práva R, ktorej predmetom činnost i je 
obchodná činnosť s č i tiacimi a h) gicnickými potrebami . 

., Kupujúci je prá' nic"ou o obou. založenou podl"a práva R. 
3. Kupujtki má 7áujem, ab} mu Predávajúci dodával objednané to' al) spô obom a za podmieno" 

uvedených v ďalš ích u tanoveniach Zmluvy. 

Čl. 111. Predmet Zmluvy 

l. Predmetom Zmluvy j e záväzok Prcdá\ajúceho pos"ytO\aľ- dodával" Kupuj úcemu počas dob) 
platno li Zmluv) tO\ar rozsa hu cenovej ponuky predávajúceho na 7á"lade "onkrétnych 
písomných objednávok Kupujúceho za podmieno" dohodnutých v Zmluve a za podmienok 
konkrétnych potvrdených objednávok, pričom "ažd á zmluvn) mi tran am i pí o mne pot\ľdená 
objednávka sa stáva samo tatnou "úpnou zmlu,·ou podl'a u tanO\ ení § 409 a nasl. Obchodného 
zákonn íka č. S 13/ t 991 Zb. " platnom znení, na druhej trane zá, ä7ok Kupujúceho za po sk} tnut) 
tovar 7aplatiľ Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci a 7aväzuje dodal' Kupujúcemu 
to\ ar V) bratý Kupujúcim na láklade ponuk) Predá' ajúceho ortimcnte a množstvách 
objednan)ch Kupujúcim. 

2. Tovarom sa rozumejú hnutel'né 'ec i - čistiace a hygicnic"é potreby v ponuke Predávajúceho. 
Dodávka tO\ aru podl'a tejto zmlu vy bude realizovaná na základe pí omných objednávok 
kupujúceho, "torá musí obsahoval': 
druh, 
mno/. tvo, 
termín. miesto dodania tovaru. 
Kupujúci bude zasielať Predávajúcemu objedná'") e-mailom. na požiadanie Predá' ajúceho 
dodatočne aj poštou. Za okam ih obdržania objednáv") sa považuje moment obdržania 
objednávky Predávajúcim. 

3. Kal.dá pí omná objednávka bude Kupujúcim doručená Predáv;.u úcemu pra' idia aspoi1 l S 
pracovných dni pred poiadovaným termínom dodania tm aru. Fy/ické dodanie to\ aru bude 
prebiehať raz mesačne, čo je "upujúci povinn) zo hl'adnit' pri pláno' a ní množst\ a a druhu 
tovarov. Predávajúci je oprávnen)· predpokladaf. že všetk) správy, ktoré budú zaslané LO strany 
Kupujúceho (hlavne e-mailové práv} z domén: l@zlatemora,ce.eu). ú \)konané osobami 
oprávnen) mi' danej veci konat' za Kupujúceho. 
Objednávka bude zasielaná Kupujúcim e-ma i lom na adresu Predá' aj úccho: inlngn_liJ
agenc) .sk Objednávka bude Predá' ajúci m pot\ rdená e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný 
deií na e-mailovú adresu Kupujúceho. z ktorej bola objedná' "a zaslaná Predávajúcemu. 
Predávajúci je povinn} odpovedať na obj ednáv!...u Kupujúceho t) m, že ju pot\ rdzuje, alebo tým. 
/e mení jej zadanie alebo, /e objedá' ku od mieta. V prípade, že Predávajúci vo S\Oj~j od povedi 
na objednávku Kupujúceho z.mení tadanic objedná' k), najmä ak upra\ í poloiku ceny, je 
Kupujúci po' inn ý pot' rdiť túto Lmenu, alebo zaslať no\ ) ná\ rh objedná\ k). 
K uzatvoreniu samostatnej dielčej 7mluvy pod l'a Zmluv y je nutné, aby Predávajúci potvrdil 
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci pol\ rd il Predávaj úcemu od úhla cnie Lm icn 
objednáv k) . 



ČI. IV. Ceny a pla tobné pod mienky 

l. Cena tovaru j e dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuk) 
Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť poskytnut)·ch cien Predávajúci garantuje počas 
celej doby platnosti tejto zmlu\). 
Cenová ponuka obsahuje cen) v EU R určené na predajnú jednotku /ks, balenie/ Hátane dopra\) 
a V) (oženia tovaru na adre u ídla Kupuj úceho a je "pecifikovaná takto: 
-cena bez DPH 
-DPH 
- cena s DPH 

" eoddelitel'nou súčasťou Zmluvy ako ,.príloha č.t•· je Cenová ponuka Predávajúceho s cenami 
platnými v čase podpi u Zm lu\) a garantovanými počas celej doby platno ti tejto zm luvy. 

3. Predávajúci je po, inn) 'Y ta\ iť o obitne každému Kupujúcemu u edenému' článku l. Zmlu\ y 
na dodaný to\ar úhmnú fa ktúru - daňov) doklad raz mesačne, ktorú je Kupujúci povinn) 
uhradiť do 30 dní odo diía doručenia faktÚI) Kupujúcemu. 

-L Zmluvné trany sa dohodli. Le Predávajúci má prá\o v prípade neLaplaten ia faktúľ) v lehote 
splatnosti na úrok z omeškania vo výške O, l %z diLnej sumy za každý deií omeškania . 

ČI. V. Dodacie podmienky 

l. Kupujúci je povinný v objedná\ ke uviesť na ledo' né údaje: 
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho 
č ís l o objedná\ k) 
druh a množstvo objednaného tovaru s U\edením jednotkov)ch c1en podl'a cenníka 
Predávajúceho 
požadovan) termín dodania tovaru s uvedením dátumu a času 
požado, ané miesto dodania tovaru 
meno a priezvisko osoby oprávnenej tO\ ar pre\ ziať. s uvedením tel.č. a e-mailo,cj adres) 
meno a priezvisko osoby. ktorá objednávku vy tav i la, s uveden im te l. č . a e-ma i lo\ ej adresy 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a pre\ ziať dodaný tovar v sú lade 
so Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou. 

3. Kupujúci je po' inný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predá\ajúci mohol dodať tO\ ar 
, . dohodnutej dobe. Dodaný tovar je Kupujúci povinn) prevziať v dohodnutej dobe. 

4. Dodávka objednaného tOYaru bude uskutočnená na účet a riziko Predávajúceho až do okami hu 
prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na ad rese Kupujúceho, pot\ rdením dodacieho listu 
/FCO sklad Kupujúceho/. 

5. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dobe určenej v objednáv ke, 
najneskôr do desiatich praco ných dní od objednania tovaru . Dodan) tova r bude balen) 
a označený menom pod ra objednávky. 

ČI. VI. Vady tova ru a ná r·ok')' ')' pl~·vajúce z ich upla tne nia 

1. Tovar má vady. ak nebol dodaný v množst\e a ako ti pod ra objedná\ ky Kupujúceho. La ' ady 
tovaru sa nepovažuje dodan ie ekvivalentného toYaru inej značky ako uvedeného v objednávke 
za podmienk) , že takýto ek\ i'alentný to' ar inej Lnačky bude Kupujúcim odsúhlasený. 

" Zjavné vady tO\ aru je Kupujúci pO\ inn) reklamO\af u Predávajúceho La laním reklamácie 
formou e-mailu bez zb)'točného odkladu. najneskôr do 3 dní od pre\ zatia tO\ aru . Ostatné 'ad) 
tovaru je Kupuj ú ci o prá\ nen)· reklamo\ ať u Predá' aj úceho ' záručnej dobe ' súl ade s 
Obchodným zákonníkom. 



Čl. VIl. O chrana d ôvero)·ch inform ácii 

l. Zmlu\ né tran) sa zaväzujú zacho\ á vaľ voči tretím o obám mlčanlivo ť o skutočnostiach. ktoré 
ú predmetom Zrnlu\ y alebo zmlúv uta vretých na základe Zmluvy alebo o dô' erných 

informác iách o druhej Zmluvnej trane, ktoré sa do/\edeli pri plnení Zmlll\) alebo' sú\ i losti 
s ňou . Za porušenie tohto u tano' en ia sa nepovažuje posk) tnutie tak)rchto informác ií na tá klade 
zákonnej povinnosti a tiež prá' n) m. finančn)·m a dario' ým poradcom. 
Záväzok mlčanlivo ti pod ľa tejto zm lu\y sa \ Zťahuje na dô\erné informácie tvoriace obchodné 
tajomst\ O podľa § 17 Obchodného zákonníka. Dôverné informácie sú akékol'vek informácie. 
ktoré nie ú 'erejne prístupné. a ktoré niektorá zmluvná trana označí ako dôverné alebo také 
in formácie. s ktorým i a má nakladať. zh ľadom na okolnosti známe druhej 11nlu\ nej strane pri 
posk)tnutí informáci í. ako s dôvern}·mi. Dô,erné informácie sú najmä akékol\ ck ne,erejnc 
prístupné informácie obchodnej. v)Tobnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informác ie o 
niektorej zmlll\nej trane, informácie o nme ·tnancoch a zákazníkoch ?Jnlu\ nej . tran). ceno\é 
dohody 7mluvn}ch strán, know-hov. niektorej zmlu\ nej trany, špccilikácic, počítačové 
databáz) , o ft" are alebo dokumentácie akejkoľvek podobe č i už !aCh) te né hmotne alebo 
ú tne po k) tnu té. 
Zmluvná trana nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím o obám. okrem \)Ššie 
meden)·ch prípado\ . Ani po ukončení účinnosti Zmlu' . však nesmie niektorá Zmlll\ná strana 
pou7iť dôverné informácie v ro7pore so Zmluvou. Zmlu\né strany sú zodpovedné za pl nen ie 
závä7ku ml č an l ivo ti vrátane konan ia S\ oj ich za me tnanco' a pol upracú\ níko\ a ?a\ äwj ú sa 
prijať príslušné opatrenia voči voj im zamestnancom a rn) m spolupracuj úcim o obám na 
splnenie záväzku mlčan livosti vypl)vajúceho z tejto zmlu'). 

Čl. VIII. Záverečné u tanovenia 

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , do 31. 12.2012. Lmlll\u a tým aj \ŠCtk) diťlčie 11nlu\) 
môže kal.dá zmlu' ná trana ukončiť: 

a) Dohodou: Dohoda rnus1 byť pí om ná, musí ' nej b) ť U\ eden ý dátum ukončen ia 
zmluvného ' zťahu a s pô ob 'ysporiadania 'zájomných pohl'adávok a zá\ äzko\ 
zmluvných strán z tej to zmlu\y vypl},ajúcich. 

b) Od túpcním od 11n lu\) : Od tejto zmluvy je oprá,ncná odstúpiť ktorákol\ek tmili\ ná 
trana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú 10 svoj ich pO\ innost i 

uvedcn)·ch v tej to zmlll\ e a toto porušenie neodstráni ani ' primeranej lehote na to jej 
po sk) tnu tej druhou zm lu' nou tran ou. 
Odstúpenie od Zmlll\ ) je účinné dňom doručenia oznámen ia o odstúpení od 7miU\) . 

., Predávajúci môie od túpiť od 7mlu') bez udania dôvodu. 
3. lmluvné strany sa dohod li , že sa ich ostatné \Ztah) neupra\ cné 7mlu\OU sa riadia Obchodn)m 

zákonníkom č. 5 13/ 1991 Zb. ' platnom tnení. ako aj ďalšími prá' nymi predpismi platn)•mi na 
území R. 

4. Zmlll\ u je možné meniť a dopÍňať iba pí omn) mi dodatkami formou čís lovan)ch dodatko\ . 
ktoré budú podpí ané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddelitel'nú súča ť tej to tmlll\ y. 

5. Za riadne doručenie pí omnosti sÚ\ isiacej so Zmluvou sa pO\aiuje jej 1a lanie na adresu 
síd la druhej ZmJu,ncj trany U\ edenú v t áhlaví Zmluvy. a to aj vted). ak si druhú /mJu,ná 
strana doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) praco' n}·ch dní ne\} zd\ ihne. 

6. Zmlll\ a je vyhotO\ ená ' troch exemplároch, z ktorých Predá ajúci odbrží jedno ') hotovenie 
a Kupujúci dve V) hotovenia. 

7. Zrnili\ a nadobúda platno ť d1iom jej podpísania 11nlu\n}mi tranami a účinno ť driom 
nas ledujúcim po jej /\ ercjncní Kupujúcim' ZI11)S ie § 47a Občian!-.keho tákonníka . 

8. Zmlu,né tran) po prečítaní tejto LllliU\) prehlasujú. ic jej obsahu porollrmeli a tento 
zodpovedá sku točnému preja\ u ich ' ô le a na ;na k 'zájomného súhla u ju podpisujú. 

V Bratisla' c. dri a ~_,JAJt1 1(} 1j V Zlat}ch Moravciach, d1ia 0~. ~G ft 1 f 
~- ·.r 

-i>..> •A 1--" /o'~ v 
d " l O.-. o. -c9, • __ .._. Z K . ' t rc av· cc 10 :~ ·~ ~.,., ~~- n upujucc 10 : 

·'*·!S'..> oó' ·~ 
"17 ~ ~·o 
~ ~«?-->. . 
~ ~ 

/_po ~ 



Cenová ponuka 
M.I.D., s.r.o., Klincová 37 /B, 821 08 Bratislava 

Por. č. Názov položky 

l Savo 

2 Prostriedok na umývanie AJAX 

3 Fixinela 1/2 litr. Na WC 

4 Okena 1/5 litr. 

s Prací prášok tekutý 3 L Palmex 

6 Domestos extra čistič 

7 Aviváž 2L Lenor 

8 Tekuté mydlo SL 

9 Jar ll 

lO Biolit na mravce 

ll Polyrapid octový 

12 Vrecia na odpad 110 x 70 

13 Toaletný papier 200 ks 

14 Chlorox 

15 Práškový čistič Citra 

16 Fixinela - saponátový odstraňovač špín 

17 Tep 

18 Detské mydlo biele 

19 Dia va 

20 Renova 

21 Pronto 

23 Clin na okná s alkoholom 

24 Portviš umelý 

25 Krém na ruky - Indulona 

26 Rukavice gumenné 

27 Práškový prach na pranie 6 kg. Biomat 

28 Osviežovač vzduchu do WC 

29 Osviežovač vzduchu v spreji 

Cena bez DPH Cena s DPH 

0,917 € 

1,267 € 

0,808 € 

0,550 € 

3,667 € 

1,375 € 

1,650 € 

2,383 € 

1,042 € 

1,583 € 

1,958 € 

1,233 € 

0,133 € 

1,167 € 

0,883 € 

1,250 € 

1,675 € 

0,417 € 

0,858 € 

1,183 € 

2,483 € 

0,833 € 

1,500 € 

1,000 € 

0,508 € 

7,075 € 

0,517 € 

0,808 € 

1,100 € 

1,520 € 

0,970 € 

0,660 € 

4,400 € 

1,650 € 

1,980 € 

2,860 € 

1,250 € 

1,900 € 

2,350 € 

1,480 € 

0,160 € 

1,400 € 

1,060 € 

1,500 € 

2,010 € 

0,500 € 

1,030 € 

1,420 € 

2,980 € 

1,000 € 

1,800 € 

1,200 € 

0,610 € 

8,490 € 

0,620 € 

0,970 € 

M .J.D.,s.Lo. 
Klincová 377~l 08 BRATISLAVA 

JČ0 :..3~41477 
IČ DPH:SK2022397190 
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