RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 243-1-2012
uzatvorená podľa § 269 ods.2 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Kupujúci :

Základná škola
Polianska 1, 040 01 Košice
zastúpený : RNDr. Ingrid Gamčíková, riaditeľka školy
IČO : 35540486
DIČ : 2021604981
bankové spojenie : Prima banka a.s.
číslo účtu : 0504261001/5600

Predávajúci : ABCOM Košice s.r.o.
Štúrova 33, 040 01Košice
zastúpený : Ing. Eva Stehlíková, konateľ
IČO : 46112961
DIČ : 2023229560
IČ DPH : SK2023229560
bankové spojenie : Tatra banka a.s.
číslo účtu : 2621854325/1100
Čl. I.
Východiskové podklady a údaje
1.

Podkladom zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a súťažných podkladov v uvedenom verejnom obstarávaní,
cenová ponuka víťaza verejného obstarávania.

Názov zákazky: „Údržba
a repasovaných tonerov “

a oprava

kopírovacích

strojov,

dodávka

nových

Na základe výsledkov tejto súťaže zo dňa 15.6.2012 sa uzatvára táto zmluva
o poskytovaní predmetu zákazky s jej víťazom.
2.

Východiskové údaje:
Názov predmetu zákazky: „Údržba a oprava kopírovacích strojov, dodávka nových
a repasovaných tonerov “
Miesto realizácie predmetu zákazky: Na základe požiadaviek objednávateľa.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zákazky s názvom :
„Údržba a oprava kopírovacích strojov, dodávka nových a repasovaných
tonerov“ Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú vôľu:
a.) dohodnúť postup a podmienky podávania písomných objednávok kupujúceho na
dodávanie predmetu zákazky podľa záujmu a potrieb kupujúceho, a to zo sortimentu
uvedeného v cenovej ponuke predávajúceho, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,

b.) dohodnúť postup a podmienky potvrdzovania vyššie uvedených objednávok zo strany
predávajúceho,
c.) dohodnúť práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z potvrdených objednávok.
1. Podmienky dohodnuté touto zmluvou sú neoddeliteľnou súčasťou každej potvrdenej
objednávky. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar na základe písomných
objednávok kupujúceho a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k objednanému tovaru.
2. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
III.
Písomné objednávky tovaru a ich potvrdenie
1. Písomnú objednávku na dodanie tovaru zašle kupujúci predávajúcemu poštou, alebo
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), v zmysle Čl. IX. tejto zmluvy.
2. Písomná objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, číslo tejto zmluvy,
množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru, miesto dodania, deň kedy má byť tovar
dodaný (lehota dodania – 3 pracovné dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho
predávajúcemu), dátum vystavenia objednávky a podpis povereného zástupcu
kupujúceho. Písomnú objednávku je predávajúci povinný uchovať na účely fakturácie.
3. Lehota pre potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je 48 hodín. V prípade, že
predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať v súlade s objednávkou kupujúceho, a to
vzhľadom na objednané množstvo alebo sortiment, je povinný túto skutočnosť
kupujúcemu oznámiť v lehote 24 hodín od doručenia objednávky, spolu s návrhom zmien
(napr. v množstve a pod.). Ak kupujúci predávajúcemu do 24 hodín od doručenia
oznámenia predávajúceho s návrhom zmien nepotvrdí súhlas, má sa za to, že s nimi
nesúhlasí.
4. Potvrdením objednávky alebo odsúhlasením zmeny objednávky podľa bodu 2. a 3. tohto
článku tejto zmluvy vznikne jednotlivá kúpna zmluva, na základe ktorej vznikne záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar, previesť na neho vlastnícke právo
k tovaru a záväzok kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť podmienky pre prijímanie písomností
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to každý pracovný deň od 8 00 hod. do 1500
hod.
IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia
1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho: Základná škola Polianska 1, 040 01
Košice.
2. Lehota dodania tovaru sú tri pracovné dní odo dňa obdržania písomnej objednávky
predávajúcim.
3. Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na svoje vlastné náklady tak,
aby bola zabezpečená ich dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
4. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy.
5. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní
s ním nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste.
6. Kupujúci sa zaväzuje urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa tejto zmluvy
a právnych predpisov na to, aby mu predávajúci mohol objednaný tovar dodať. Prevzatie
dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste,
jedna kópia dodacieho listu zostáva kupujúcemu.
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7. Rámcová zmluva sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do: 31.12.2012.

V.
Kúpna cena, platobné podmienky
1. Kúpna cena jednotlivých položiek predmetu zmluvy (tovaru) je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
2. Dohodnutá kúpna cena jednotlivých položiek predmetu zmluvy je za vybrané druhy
tovaru podľa cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci garantuje výšku cien tovaru podľa cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č.1
tejto zmluvy.
4. Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný tovar bude kupujúci uhrádzať
predávajúcemu na základe predložených faktúr s 14 – dňovou lehotou splatnosti odo dňa
ich riadneho doručenia kupujúcemu. Faktúra bude uhrádzaná prevodným príkazom.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle z. č. 222//2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení, a to:
- presné označenie kupujúceho a predávajúceho, ich sídlo, adresa, IĆO, DIČ a IČ DPH,
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- číslo zmluvy a deň podpisu zmluvy,
- predmet plnenia zmluvy,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- označenia peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, na ktorý treba previesť
úhradu faktúry,
- náležitosti pre účely DPH vrátane fakturovanej sumy,
- právna forma, označenie registra a číslo zápisu predávajúceho,
- pečiatku a podpis predávajúceho,
- kópiu písomnej objednávky tovaru kupujúceho, ktorú predávajúci potvrdil podľa tejto
zmluvy a kópiu dodacieho listu.
6. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení aj špecifikáciu fakturovanej ceny dodaného tovaru
s konkretizáciou tovaru.
7. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu
predávajúci.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je
oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa
majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
9. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru
kupujúcemu.
10. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nie je platiteľom
DPH.

VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
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2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme
tovar alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom
a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

VII.
Zodpovednosť za vady tovaru
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy a konkrétnej
objednávky spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem a je povinný
poskytnúť naň záruku. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia
tovaru na základe dodacieho listu. Ak je na dodávanom tovare uvedený dátum spotreby,
tak sa záručná doba riadi dátumom spotreby na tvare, pričom predávajúci sa zaväzuje
dodávať tovar tak, aby záručná doba bola najmenej 18 mesiacov odo dňa prevzatia
dodávaného tovaru na základe dodacieho listu.
2. Kupujúci má právo tovar s vadami neprevziať a požadovať dodanie náhradného tovaru.
3. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady alebo zrejmé vady nezistené pri
preberaní tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení a reklamovať ich
najneskôr do konca záručnej doby.
4. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 pracovných dní
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou
(t.j. že uznal vady).
5. Oznámenie o vadách musí obsahovať najmä:
a.) číslo tejto zmluvy a číslo (resp. inú špecifikáciu) objednávky,
b.) popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje,
c.) dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho.
6. Reklamované resp. oznámené vady predávajúci odstráni na základe reklamácie
kupujúceho v zmysle Obchodného zákonníka najneskôr do troch pracovných dní po
uznaní vady.
7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním tovaru.
8. V ostatných prípadoch neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú záruku za akosť.

VIII.
Sankcie
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
sankcie:
a.) v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo na
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny nedodanej časti tovaru za každý
deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú
náhradu škody;
b.) v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo na
uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň
omeškania.
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IX.
Doručovanie písomností
1. Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti
určené druhej zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto
zmluva neustanovuje inak:
a.) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene; za deň doručenia sa považuje
dátum prevzatia zásielky, alebo
b.) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu
príjemcom.
2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví zmluvy alebo v kontaktných osobách
a údajoch uvedených v záverečných ustanoveniach zmluvy je príslušná zmluvná strana,
ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa zato,
že platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného
registra.

X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Nedeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- príloha č. 1 – cenová ponuka za vybrané druhy tovaru,
- príloha č. 2 – výpis z obchodného registra predávajúceho.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2012
3. Zmluvné strany berú na vedomie právnu skutočnosť ustanovenú v § 9 ods. 3 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto zmluvy určili kontaktné osoby:
kupujúci: Mgr. Mária Semanová , č.t. 055 6334179, e-mail: zspolianska@gmail.com
predávajúci: Ing. Miroslav Nemčok, č.t. 055 6250886, e-mail : nemcok@abcomke.sk
5.Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia povinností
podľa tejto zmluvy alebo jej podmienok. V prípade výpovede je výpovedná lehota 2mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom
doručení výpovede, výpoveď musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený dôvod
výpovede,
- okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade zániku predávajúceho alebo ak je na
majetok predávajúceho začaté, vyhlásené resp. povolené konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia, po podpise tejto zmluvy.
6. Podstatným porušením povinnosti alebo podmienok tejto zmluvy sa na účely tejto zmluvy
rozumie akékoľvek porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo z jednotlivej
potvrdenej objednávky, alebo akéhokoľvek porušenie podmienok tejto zmluvy.
7. Na základe tejto zmluvy nedochádza k jej plneniu. Zmluva sa plní na základe písomných
objednávok.
8. Skončením tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z už jednotlivých potvrdených objednávok a ani práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z už doručených objednávok a ani práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z už doručených objednávok kupujúceho predávajúcemu.
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9. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
11. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Základnej školy, Polianska 1,
040 01 Košice. (www.zspolke.edu.sk).
12. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží predávajúci
dve vyhotovenia a kupujúci taktiež dve vyhotovenia.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
14. Táto zmluva je podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou

V Košiciach, dňa 25.6.2012

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

....................................................
RNDr. Ingrid Gamčíková
riaditeľka školy

.........................................................
Ing. Eva Stehlíková
konateľ
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