
  
 

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 
 

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 
neskorších predpisov 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
1 Kupujúci:   Social. Trans, n.o. 

Sídlo:   Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy  
Zastúpený:  Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ 
IČO:   35581654 
DIČ:   2022224732 
Telefón:  0902625903 

 
(ďalej len „kupujúci“) 

a 
 

2. Predávajúci:  SK-fuel s.r.o. 
Sídlo:   Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy 
Zastúpený:  Ing. Eva Kandrová  - konateľ 
IČO:   47887184 
DIČ:   SK2024130229 
Telefón:  0948503336 
Fax: 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
(spoločne „zmluvné strany“) 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE  

 
1.   Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom    

             podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené dňa  
             01.03.2016. 

 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom zmluvy je bezhotovostný nákup pohonných hmôt  a to motorovej nafty na princípe 
akceptácie palivovej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté 
pohonné hmoty na čerpacích staniciach predávajúceho.  

2. Minimálny počet palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt je 1 ks. 
3. Množstvo odberu pohonných hmôt na 12 mesiacov je: 

a) motorová nafta v objeme cca 2500 litrov 
4. Objem čerpania pohonných hmôt a počet palivových kariet je len predpokladaný a môže sa 

meniť v závislosti od počtu motorových vozidiel a schváleného rozpočtu kupujúceho na daný 
rok. 

5. Dodanie palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt v požadovanom 
množstve zabezpečí predávajúci kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

6. Použitie palivovej karty musí byť viazané vytvorenie blokačného systému (zablokovanie karty, 
vydanie náhradnej karty, obmedzenie finančného limitu za tankovanie, možnosť nahlásenia 
karty na zaradenie na blokačnú listinu nepretržite počas 24 hodín). 

 
III. DOBA PLATNOSTI 

 
1. Kúpna zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.  Zmluva sa uzatvára od 01.04.2016 do 



01.04.2018, alebo do vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky. 
2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Zmluvu môže  

vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa 
počíta od prvého dňa kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
 

IV. CENA 
 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II je stanovená v zmysle  zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva citovaný zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

2. Dohodnutá cena je nasledovná:  

a. Cena za 1 l motorovej nafty bez DPH: 0,81666                      

  

b. DPH 20%:     0,16333  

c. Cena za liter motorovej nafty s DPH: 0,980  

 
3. Predávajúci má právo upraviť cenu len v prípade: 

 
a. zmien výšky resp. spôsobu výpočtu spotrebnej dane a DPH 

b. pri výraznej zmene ostatných cenotvorných činiteľov (vývoj svetových a nákupných 

cien) 

 
4. Počas trvania tejto zmluvy je kupujúci povinný vykonávať každý mesiac zisťovanie vývoja 

ceny za rovnakých obchodných podmienok ako sú uvedené v tejto Zmluve na relevantnom 
trhu a to formou prieskumu trhu, pričom predávajúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky 
(za 1 l),ak v čase ich zisťovania existujú. 
 

5. Ak aritmetický priemer cien troch najnižších cien zistených podľa bodu 4 je nižší ako cena za 
liter uvedená v bode 2, vyhotoví kupujúci návrh dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa upraví cena 
uvedená v bode 2. V návrhu dodatku sa upraví cena tak, že nová cena bude vo výške 
aritmetického priemeru cien troch najnižších cien zistených podľa bodu 4 tejto Zmluvy. 
Kupujúci doručí predávajúcemu oznámenie o novej cene za 1l spolu s návrhom dodatku. 
 

6. Ak predávajúci nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 4.a 5, kupujúci má právo vypovedať 
túto zmluvu s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá sa počíta od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

7. Ak predávajúci doručí kupujúcemu oznámenie o zmene ceny z dôvodov uvedených v bode 3, 
kupujúci bude oprávnený pri posudzovaní novej ceny postupovať podľa bodov 4.a5, teda 
preverí oprávnenosť novej ceny na relevantnom trhu formou prieskumu trhu ku dňu návrhu na 
zmenu ceny. 
 

 
 

V. MIESTO PLNENIA 
 



1. Miestom odberu pohonných hmôt sú čerpacie stanice predávajúceho, resp. čerpacie stanice 
pohonných hmôt zmluvných partnerov predávajúceho podľa zoznamu čerpacích staníc, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Miesto dodania palivových kariet: Social. Trans, n.o. , Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy 
 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Úhrada za odber predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy sa uskutoční formou prevodných 

príkazov na základe prehľadov vyúčtovania odberov pohonných hmôt predložených 
predávajúcim raz mesačne, k poslednému dňu mesiaca.  

2. Úhrada za odbery pohonných hmôt sa bude realizovať raz mesačne na základe faktúry 
bezhotovostným prevodom so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. 

3. Faktúry – daňové doklady budú vystavené predávajúcim na predmet plnenia s nasledovnými 
údajmi: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

- číslo faktúry, 

- deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- celková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, celková cena s DPH, 

- rozpis dodávky predmetu zmluvy, 

- pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za organizáciu. 

 
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry kupujúcemu. 

 
 

VII. Zmluvné pokuty 
 

1. Ak je kupujúci v omeškaní s splnením peňažného záväzku, predávajúci môže účtovať 
a požadovať úrok z omeškania vo výške 0,01% za každý deň omeškania. 

2. Ak je predávajúci v omeškaní s splnením svojej povinnosti dodať predmet zmluvy riadne 
a včas, môže kupujúci požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý deň 
omeškania. 

 
 

VIII. Reklamácia 
 

1. Kupujúci je oprávnený písomne reklamovať odber pohonných hmôt podľa čl. II tejto zmluvy len 
v čase realizácie transakcie na príslušnej čerpacej stanici. 

2. Kupujúci je oprávnený písomne reklamovať dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy 
a to zaslaním reklamácie predávajúcemu. 

3. Reklamácie sporných dodaní predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy zo strany kupujúceho 
je predávajúci povinný prešetriť do 30 dní odo dňa doručenia predmetnej reklamácie. 

 
IX. VYŠŠIA MOC 

 
1. Kupujúci a predávajúci budú od svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, 

vyplývajúcich z tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej 
moci. 

 
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú  

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Na postup pri uzatváraní dodatkov sa vzťahovať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platný a 
účinný v čase ich uzatvárania. 



2. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu, po dvoch 
vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená 
na základe ich slobodnej vôle. Právoplatnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch  dňa 29.03.2016             V Spišských Vlachoch  dňa 29.03.2016 
 
 
Predávajúci:                Kupujúci: 

           
SK-fuel s.r.o. 
Ing. Eva Kandrová - konateľ    Mgr. Pavol Maliňák - riaditeľ 

 
 
 
 
 
     .........................................               ............................................. 
            podpis, pečiatka                            podpis, pečiatka 


