Rámcová zmluva č. 3/2015
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.

2.

kupujúcim:
Názov :
adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej ako „kupujúci“)

Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
00329398
Prima banka Slovensko, a. s. 3531776004/5600

Predávajúcim:
Obchodný názov:
INIT.SK, s.r.o.
Adresa sídla:
SNP 579/81, Harichovce
Štatutárny zástupca:
Ing. Ladislav Cambal
IČO:
45925356
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s. 12466836/5200
Zapísaný v Obchodnom registri SR Košice I., oddiel Sro, vl. č. 26781/V
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Ladislav čambal – konateľ
(ďalej ako „predávajúci“)

PREAMBULA

1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom postupu verejného obstarávania podľa § 9
ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
“ZVO”), na predmet zákazky Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom, inštalácia počítačov
a programov.

2.

Základným účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie kúpy tovaru uvedenom v čl. I tejto Zmluvy ktorý bude v
súlade s touto Zmluvou a objednávkami kupovať kupujúci od predávajúceho v súlade s výsledkom VO.
I.PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom tejto Zmluvy sú podmienky nákupu a predaja výpočtovej techniky, programov a
inštalácia uvedených v čl. II tejto Zmluvy (ďalej len „tovar“). Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom
kúpy tovaru podľa tejto Zmluvy kupujúci, spôsobom popísaným v tejto Zmluve vystaví objednávky, v
ktorých budú špecifikované všetky detaily kúpy tovaru.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať za podmienok stanovených touto Zmluvou a objednávok kupujúcemu
tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami
Zmluvy

a

objednávky.

II.TOVAR

1.

Tovar je presne špecifikovaný v opise predmetu zákazky uvedenom v žiadosti na predloženie ponuky
(ďalej len „Opis PZ“) ako aj v ocenenom zozname položiek predloženom v ponuke v dokumente
„Zoznam položiek predmetu zákazky“ (ďalej len „cenník“), ktorý je uvedený ako Príloha č. 1 tejto Zmluvy.

2.

Kupujúci bude v súlade s touto Zmluvou a objednávkami od

predávajúceho kupovať tovar podľa

cenníka.
3.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite špecifikovanej v Opise PZ a v bezchybnom stave.

4.

V prípade potreby dodania tovaru kupujúci osloví predávajúceho s požiadavkou na dodanie tovaru.
V požiadavke na dodanie tovaru v súlade s touto Zmluvou špecifikuje kupujúci množstvo, druh, čas
dodania a miesto dodania, ktorý má predávajúci dodať. Požiadavkou na dodanie tovaru je objednávka.

5.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v požadovanej lehote do 48 hod. od doručenia
objednávky, pričom za doručenú sa považuje aj objednávka doručená e-mailom alebo faxom
alebo telefonicky a jej následnom doručení e-mailom. V prípade

potreby

inej

lehoty

dodania

predmetu zákazky, bude táto lehota uvedená priamo v objednávke.
6.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky vystavené a doručené predávajúcemu na základe tejto
Zmluvy budú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Zmluve, najmä s ohľadom na maximálne
jednotkové ceny tovaru podľa cenníka a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve. V objednávke
bude určená aj celková maximálna cena za tovar kupovaný na základe uvedenej objednávky.
III.CENA

1.

Cena za tovar musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Cena“).

2.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s
dodávkou tovaru (najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto
dodania, náklady na obalovú techniku a balenie, vykládku a ekologickú likvidáciu použitých
jednorázových obalov) a primeraný zisk predávajúceho.

3.

Cena za tovary musí byť stanovená v mene EURO. Ak predávajúci je platcom DPH, k fakturovanej cene
bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase dodania tovaru.

4.

Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú by
bolo možné tovar aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto
Zmluvy.

5.

Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch, nezávislých ponúk na
jednotlivé položky tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky podľa zamýšľanej požiadavky na
dodanie tovaru. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo
do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. O
prieskume trhu musí mať kupujúci písomnú dokumentáciu.

6.

V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z
troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa
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Prílohy č. 1

tejto Zmluvy je kupujúci oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od

predávajúceho dodanie predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za
dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v
rámci prieskumu trhu.
7.

Ak prieskum trhu realizovaný kupujúcim, preukázateľne overí, že aktuálny priemer celkovej ceny za
dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v
rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa
predávajúci dodať tovar kupujúcemu za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru,
ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu
trhu.

8.

V prípade, ak predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkovej ceny za
dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v
rámci prieskumu trhu v zmysle vyššie uvedeného kupujúcim, je predávajúci oprávnený dať si na vlastné
náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru,
ktorá má byť predmetom objednávky určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu.
Predávajúci oznámi kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať takýto znalecký posudok bezodkladne po
doručení požiadavky na dodanie tovaru. Tento znalecký posudok musí byť predložený kupujúcemu
najneskôr do 7 dní od doručenia požiadavky na dodanie tovaru predávajúcemu.

9.

Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť
predmetom objednávky, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo
vyšší ako ceny tovaru určené podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude
dodaný za ceny tovarov podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

10.

Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku Tovaru, ktorá má byť
predmetom Objednávky, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je nižší ako ceny v
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy alebo ak predávajúci nepredloží v lehote ustanovenej podľa bodu 9 tohto
článku Zmluvy znalecký posudok kupujúcemu je predávajúci povinný dodať tovar za ceny v súlade s
bodom 7 tohto článku Zmluvy.
IV.PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO PREDMETU ZMLUVY

1.

Predpokladané množstvo tovaru, ktoré kupujúci kúpi od predávajúceho v súlade s touto Zmluvou je
určené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

2.

Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru, ani vyčerpať finančný objem zákazky
podľa článku V tejto Zmluvy. Celkové zakúpené množstvo tovaru bude závisieť výlučne od potrieb
kupujúceho počas platnosti tejto Zmluvy.
V.DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie 48

mesiacov odo dňa nadobudnutia jej uzavretia alebo na

vyčerpanie limitu 19999 eur bez DPH, resp. ktorý skutok nastane skôr.
VI.DODANIE TOVARU
1.

Miestom dodania tovaru je Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, Nálepkovo (ďalej len
„Miesto dodania tovaru“).

3

2.

Tovar musí byť dodaný v súlade s OPZ riadne zabalený. Prebratie tovaru dodaného do miesta dodania
tovaru predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného
tovaru a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom predávajúceho a kupujúceho. V
preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného tovaru, vyjadrenie, či dodávka
tovaru je úplná a či pri prevzatí tovar zodpovedal požiadavkám podľa Opisu PZ, Ponuky, tejto Zmluvy a
Objednávky.

V preberacom

protokole

kupujúci

vyznačí

uspokojivé

dodanie

tovaru. V prípade

vád, tieto sa vyznačia v preberacom protokole a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po
odstránení vád dodávky tovaru. K preberaciemu protokolu bude priložený dodací list predávajúceho.
3.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou najneskôr do 48 hodín počas pracovných
dní od jej doručenia ak nie je v objednávke uvedené inak.
VII.PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1.

Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu cenu podľa objednávky na základe
faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní preberacieho protokolu s vyznačením
uspokojivého dodania tovaru. kupujúci neposkytne predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie
predmetu plnenia objednávky.

2.

Každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry predávajúceho
bude originál/fotokópia preberacieho protokolu s vyznačením uspokojivého dodania tovaru potvrdeného
kupujúcim.

3.

Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou a/alebo objednávkou, kupujúci ju
bezodkladne vráti predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 kalendárnych
dní odo dňa jej opätovného doručenia kupujúcemu.

4.

Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.

VIII.ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1.

Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady
dodaného tovaru.

2.

Za predpokladu, že kupujúci tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá
predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť tovaru 2 roky (ďalej len „Záručná
doba“) od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na preberacom protokole.

3.

Podľa bodu 2. tohto článku predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať počas záručnej
doby vlastnosti vymedzené v Opise PZ a ponuke a že tovar bude spôsobilý na použitie za účelom na
aký sa tovar obvykle používa.

4.

Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady v akosti tovaru bez zbytočného odkladu po
ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“).
IX.ZRUŠENIE ZMLUVY

1.

Túto Zmluvu možno zrušiť:
 písomnou Zmluvou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto Zmluve; v Zmluve o ukončení
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Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s
Zmluvou,
 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 písomnou výpoveďou.
2.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „odstúpenie kupujúceho“) v prípade, ak:
 proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 predávajúci vstúpil do likvidácie,
 kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácii k podstatnej časti dodávky tovaru a to:
 predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote podľa čl. VI bodu 3.,
 predávajúci dodal iný tovar ako je špecifikácia vo Výberovom cenníku kancelárskych potrieb
resp.
aktuálnom ponukovom cenníku kancelárskych potrieb uchádzača,
 predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite,
 predávajúci nedodal tovar vôbec.
 predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo objednávkou a/alebo všeobecne záväznými
právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej
primeranej lehote neodstráni.

3.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak kupujúci poruší Zmluvu podstatným
spôsobom. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak sa kupujúci dostane do omeškania s
úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

4.

Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť
doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej
strane.

5.

Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej
týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.

6.

Túto Zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
X.ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1.

V prípade, že predávajúci nedodá tovar v súlade s objednávkou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas)
má kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
tovaru, s dodávkou ktorého je predávajúci v omeškaní.

2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má predávajúci právo za každý začatý deň
omeškania požadovať úrok z omeškania v zákonnom stanovenej výške.

3.

V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu tovar podľa čl. VI bodu 3 tejto Zmluvy má kupujúci právo
požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru uvedenej v
požiadavke na dodanie tovaru podľa čl. II bodu 5. tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.
XI.VLASTNÍCKE PRÁVO
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru podpisom preberacieho protokolu s vyznačením
uspokojivého dodania tovaru.
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XII.NÁHRADA ŠKODY
V prípade, že kupujúci utrpí škodu spôsobenú predávajúcim, predávajúci sa túto škodu zaväzuje v
plnom rozsahu kupujúcemu nahradiť.
XIII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení
podľa platnej legislatívy.

3.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Nálepkove, dňa 30.1.2015
Predávajúci

.........................................................
Ing. Ladislav čambal
Konateľ INIT.SK, s.r.o.

Kupujúci

....................................................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č. 1: Cenová ponuka na dodávku výpočtovej techniky z 23.1.2015
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