Rámcová zmluva

o kúpe kancelárskych a počítačových strojov, vybavenia a spotrebného materiálu s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov (CPV kód: 30000000-9) a tlačených výrobkov a príbuzných
produktov (CPV kód: 22000000-0)
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „rámcová zmluva“)
Článok 1
Účastníci zmluvy
Kupujúci: Obec Nižný Slavkov
Sídlo: Torysa č.102, 082 75
Zastúpený: Ing.Jozef Kamenický
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6024-572/0200
IČO: 00327514
DIČ: 2020711627
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci: Vladimír Gladiš - Globus
Sídlo: Nám. Sv. Martina 72, 08271 Kamenica 298
Štatutárny orgán: Vladimír Gladiš – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1513293958/0200
IČO: 37466933
DIČ:1044051866
IČ DPH: SK 1044051866
Označenie registra: sp.č.oŽaS/2001/04274/002-SB
(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci spolu len „účastníci zmluvy“)
Článok 2
Predmet rámcovej dohody
2.1. Predmetom rámcovej zmluvy je kúpa a predaj:
a) kancelárskych a počítačových strojov, vybavenia a spotrebného materiálu s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov (CPV kód: 30000000-9)
b) tlačených výrobkov a príbuzných produktov (CPV kód: 22000000-0)
(ďalej len „tovar“) podľa technickej a cenovej špecifikácie ako je uvedené v Prílohe č.2 (ďalej len
príloha č.2) tejto rámcovej zmluvy, pre potreby kupujúceho. Príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou
rámcovej zmluvy.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje na základe písomnej objednávky predloženej kupujúcim dodať tovar v
požadovanej kvalite.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu
riadne a včas kúpnu cenu.
2.4. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať
kupujúcemu tovar tým, že:
a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní
kupujúcemu alebo ním určenej osobe prevziať tovar
b) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu
c) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho
1

Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy
3.1. Všetky dokumenty súvisiace s rámcovou zmluvou, a to najmä objednávky, faktúry, výkazy,
výdajky a pod. musia účastníci rámcovej zmluvy vypracovať v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty
musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecne záväznými právnymi predpismi vyžadované údaje.
3.2. Predávajúci na požiadanie poskytne kupujúcemu všetky podklady súvisiace s predmetom
rámcovej zmluvy, ako aj výsledky kvality, resp. atesty na dodaný tovar.
3.3. Predávajúci musí umožniť kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru formou dodacieho listu
a jeho kontrolu. Predávajúci vydá kupujúcemu k dodanému tovaru záručný list s vyznačením záručnej
doby.
3.4. Dodaný tovar špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho musí predávajúci dodať
kupujúcemu bez vád.
3.5. Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak kupujúci zistí preukázateľné
vady dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v hmotnosti a množstve dodaného tovaru
a zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou kupujúceho.
3.6. Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie povinnosťou.
Článok 4
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu
4.1. Predávajúci poskytne kupujúcemu dvojročnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba začína plynúť
dňom podpisu dodacieho listu kupujúcim.
4.2. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany
kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína plynúť nová dvojročná záručná doba dňom
odovzdania vymeneného alebo opraveného vadného kusu tovaru.
4.3. Oznámenie o vadách musí obsahovať najmä:
a) označenie a číslo rámcovej zmluvy,
b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru
c) popis vady
d) číslo dodacieho listu
4.4. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Voľbu nároku
z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného
odkladu po tomto oznámení.
4.5. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád uplatnených reklamáciou do 2 pracovných dní
odo dňa uplatnenia rekladmácie vady a dostaviť sa na miesto : Obecný úrad Torysa aleno iné miesto
určený kupujúcim za účelom prevzatia vadného tovaru na opravu alebo výmenu a odstrániť vady
a nedostatky uplatnené reklamáciou bezplatne na vlastné náklady do 10 pracovných dní od jej
uplatnenia, t.j. od doručenia oznámenia o vadách, resp. v tej istej lehote vymeniť vadný tovar za tovar
bez vád, alebo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
Článok 5
Miesto dodania a množstvo tovaru
5.1. Predávajúci dodá tovar podľa čl. 2 ods. 2.4., najmä v mieste: Obecný úrad Torysa, v množstve
určenom v písomnej objednávke.
5.2. Predpokladané celkové množstvo odobraného tovaru počas doby platnosti rámcovej zmluvy je
uvedené v prílohe č.2 rámcovej zmluvy.
5.3. Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedené v prílohe č.2
rámcovej zmluvy.
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Článok 6
Zmluvná cena a špecifikácia tovaru
6.1. Špecifikácia a zmluvná cena tovaru sú uvedené v prílohe č.2 rámcovej zmluvy.
6.2. Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti rámcovej zmluvy dodávať výlučne tovar, ktorý
je špecifikovaný v prílohe č.2 rámcovej zmluvy.
Článok 7
Platobné podmienky a fakturácia
7.1. Faktúru vystaví predávajúci až po dodaní predmetu rámcovej zmluvy špecifikovaného v písomnej
objednávke kupujúceho.
7.2. Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže
takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť.
V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 60-dňová lehoty splatnosti
začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
7.3. Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným
príkazom.
7.4. Faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
- označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ)
- číslo rámcovej zmluvy
- označenie „faktúra“ a jej číslo
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu
- fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej dohody
- dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry
- podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho
Článok 8
Čas plnenia, dodacie podmienky
8.1. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa Čl.2 ods.2.4. špecifikovaný v písomnej objednávke
kupujúceho v lehote najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho
predávajúcemu.
8.2. Po dodaní tovaru kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu. Dodací list
a objednávka potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry.
Článok 9
Výhrada vlastníckeho práva
9.1.Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a prevzatia tovaru
kupujúcim.
Článok 10
Sankcie
10.1. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa článku 8 rámcovej zmluvy, má
kupujúci právo uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1% z fakturovanej sumy za
každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 3
kalendárnych dní od doručenia výzvy kupujúceho.
10.2. Ak kupujúci poruší povinnosti podľa článku 7 rámcovej zmluvy, má predávajúci právo uplatniť
si voči kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
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Článok 11
Platnosť rámcovej zmluvy
11.1. Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej
platnosti.
11.2. Platnosť rámcovej zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 11.1. rámcovej zmluvy
zaniknúť:
a) písomnou dohodou účastníkov zmluvy,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od rámcovej zmluvy.
11.3. Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento zmluvný vzťah výpoveďou
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi zmluvy.
11.4. Odstúpiť od rámcovej zmluvy môže ktorýkoľvek účastník zmluvy z dôvodu podstatného
porušenia rámcovej zmluvy alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej zmluvy. Za podstatné
porušenie rámcovej zmluvy sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru (čl.8 rámcovej
zmluvy), omeškanie kupujúceho s platbou zmluvnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí
lehoty splatnosti faktúry, dodanie tovaru, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v špecifikácii v prílohe
č.2 rámcovej zmluvy. Odstúpenie od rámcovej zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od
rámcovej zmluvy druhému účastníkovi zmluvy.
11.5. Účastníci zmluvy sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od rámcovej
zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia
prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od rámcovej zmluvy adresátom.
11.6. Platnosť rámcovej zmluvy zaniká pred uplynutím doby uvedenej v bode 11.1. aj vtedy, ak súčet
ceny objednaného a dodaného tovaru z tejto rámcovej zmluvy dosiahne hodnotu 20 000 EUR bez
DPH (24 000 EUR s DPH)
Článok 12
Záverečné ustanovenia
12.1. Predávajúci bol vo verejnom prieskume nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru „kancelárskych
a počítačových strojov, vybavenia a spotrebného materiálu s výnimkou nábytku a softvérových
balíkov (CPV kód: 30000000-9)“ vyhodnotený ako úspešný uchádzač za účelom uzatvorenia
rámcovej zmluvy.
12.2. Účastníci zmluvy si do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti rámcovej zmluvy
vzájomne oznámia kontaktné osoby.
12.3. Kupujúci v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejní rámcovú zmluvu a faktúry s ňou
súvisiace na svojom webovom sídle.
12.4. Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
12.5. Zmeny a doplnky rámcovej zmluvy je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k rámcovej
zmluve, ktoré sa po podpísaní opravnenými zástupcami obidvoch účastníkov zmluvy stávajú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
12.6. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ rámcova zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
12.7. Rámcova zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis zostane
predávajúcemu a jeden rovnopis zostane kupujúcemu.
12.8. Účastníci rámcovej zmluvy vyhlasujú, že si rámcovu zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že
rámcovu zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnosručne podpisujú.
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V Lipanoch dňa 12.03.2015

.....................................................
predávajúci
Vladimír Gladiš – Globus

V Lipanoch dňa 12.03.2015

.....................................................
kupujúci
Obec Nižný Slavkov
Ing. Jozef Kamenický-starosta obce
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