
RÁMCovn.zvtLUvA NA DoDANIE TovARU

/ďatej len rrzmluva"/
IJzatvorenápodťa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka , §3odst. 2 a §1 l Zékonaé.2512006
Z.z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov medzi |ýmito
zmluvnými stranami

čt.I.

Zmluvné strany

Objednávatel': Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topol'čany

17. novembra 1l80/16, 955 0l Topol'ěany

Zastúpenál Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditelkou školy

lčo:oo 160 440

DIč: 20 2t 29 14 t5

Bankové spojenie: Štritrra pokladnica l

číslo účtu: 700031268/8 1 80

IBAN: SK 33 8180 000000 7000312268

(ďalej len,, obj ednáuateť)

Dodávatel' : Miroslav Gieci KG,KAI\IS

Zapísaný v Živ. registri é. 675ll993

Zastúpený: Miroslavom Giecim, maj iteťom

lčo: 33 l42 653

DIč: 10 20 44 75 60

Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa

čisto účtu: 507046g2t0/0900

IBAN: SK 57 0900 000000 5070469210

(ďalej len,, dodávateť')



čL n,

preambula

Objednávatel'na obstaranie predmetu tejto arrluvy použil verejné obstarávanie podťa §
9,ods.9 zákonaé.25l2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zínene a doplnení niektorlých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal dodávateť.

čl rrr.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zrrrluvy je dodávanie xerograíického papiera priebežne, na základe
telefonickej, elektronickej objednávky alebo podťa osobného qýberu v zmysle predloženej
cenovej ponuky. Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre obdobie plnenia zmluvy
predstavuje: viď prílohu č. 1 - tabuťku Cenová ponuka.

čl rv.

Dodacie podmienlqy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa dodávateí zavťiz,lje dodržiavať všeobecné závázné platné
predpisy a technické nonny určené pre obstarávaný tovar.

2. Miestom dodania je : Gymnázium, Ul. 17. novembra ll8O,Topoťčanoch
hospodarske oddelenie na prízemíbudovy školy.

3. Predmet zmluvy sa bude reahizovať nazáů<|adepožiadaviek fo strany objednávateťa.

4. Objednávateť neposkytuje finančný preddavok.

čt. v.

Cena a platobné podmienky

Cenazaposkytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strtín v zmysle zákona
NR SR é. 1811996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov. Cenová špecifikácia
predmetu zmluvy bez DPH a wátale DPH v eurách po položkách je uvedená
v tabuťke v prílohe zmluvy.

Cena je uvedená ako maximálna asú v nej zohl'adnené všetky súvisiace náklady
(doprava, resp. iné). Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.

Cena je splatná na základe fakfur dodávateťa, ktoré budú objednávateťovi odovzdané
súČasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Lehota splatrrosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre
účely tejto zmluvy saza deň úhrady považuje deň odoslania pdslušnej finančnej sumy
zúěttl objednávatel'a na úěet dodávateía.

1.

1.



čt. vt.

Možnost'a spósob úpravy ceny

1. Cenu za dohodnuté služby je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:
al aneny colných a daňových predpisov, DPH, alebo

bl ptellkázateťnej zmeny ceny tovaru určenej qýrobcom, alebo

cl iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (tj. dóvod zmeny

kúpnej ceny musí byť preukazatelhý).

čt. vtI.
\

Osobilné dojednania

Objednávateť si vyhradzuje právo odmietnuť ptevziať predmet zmluvy z dóvodu
nedodržania podmienok dodania tovaru vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej
doby, kedy dodávateť ponúkne riadne plnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

Reklamácia na zltt alebo neúplnú dodávku ana skryté ,udy, ktoré sa neodhalia pri
preberaní tovaru bude dodávateťom bezplatne vybavená do 48 hodín od prevzatia
reklamovaného tovaru od obj ednáv ateí a.

člvrn.

Zmluvné pokuty
V prípade omeškania so zaplatením faktrlry je dodávateť oprávnený objednávateťovi
fakturovaťurokzomeškaniavovýške 0.02%zdlžnej čiastky zakaždý deňomeškania
za deí úhrady sa považuje dátum odpisu pdslušnej čiastky zúétu objednávateťa.

Ak dodávateť nedodrží termín plnenia, dohodnu{ý v tejto zmluve, uhradí objednávate
ťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02Yo z ceny predmefu zmluvy.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či
a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktoru je mofué vymahať
samostatne.

1.

2.

1.

J.

\



čt. rx.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Objednávatel' je povinný predmet obstarávania objednať formou písomnej alebo
telefonickej objednávky, ktoru doručí objednávateťovi najneskór do 24 hodín pred
dovozom tovaru, pokial'sa nedohodnú inak.

Dodávateť je povinný dodať predmet tejto zmluvy do 3 dní od obáania elektronickej
alebo telefonickej objednávky, čo objednávateť potvrdí podpísaním dodacieho listu
alebo faktury.

čt. x.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmhwné strany sa dohodli na tom, že ich záv?rzkový vďah vzniknut} na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zžů<orrrrka i pdslušných všeobecne závazných
právnych predpisov vďahujúcich sa na predmet{eJÍo zmluvy .

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktoqých po podpísaní obdtží
objednávatel' dve a dve dodávatel].

3. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zékona ó.2lll2000 Z.z. o slobodnom
pdstupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
objednávateťa.

4. Zmluva sa uzatvára §a na dobu určitú do 28.2.2019.

5. Dodávateť vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určen;ými objednávateťom v tejto zmluve.

6.Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že
táto zmluva nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmltlvná voťnosť
nie je obmedzená, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Topoťěanoch, dňa 26.februaru20l6

1.

2.

Miříslav Gieci KG - KANS

majitel'

Mgr. Viera Dzurejová

riaditelka školy



Príloha č. l

Cenová ponuka

1 Xerografický papier A480e ba|. 400 bal. 2,666 1.066,67 2l3,33 1.280,00
,) Xerosrafický papier A3 80e bal. 10 bal, 5,45 54.50 l0.90 65,40
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24,

25,

cena za 12 mesiacov l,l2l,l7 224.23 1.345,40

Eerra za36mesiacov 3,363.50 672,,70 4.036.20


