RÁMCOVÁ ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“)
č. XXX
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov
medzi
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hraničná 12, 81526 Bratislava, Slovenská republika
30794323
SK2021781630
Štátna pokladnica
SK3281800000007000116152

a

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný:

PREAMBULA
1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“) verejné obstarávanie na predmet zákazky spotrebný materiál
multifunkčných zariadení Triumph Adler (ďalej len „verejné obstarávanie“).
2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka
Dodávateľa ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a
predloženú ponuku Dodávateľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so
záväzkom Dodávateľa dodať tovar a služby s nimi súvisiace v zmysle prílohy č. 1 tejto
Zmluvy (ďalej len „predmet plnenia“) a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa riadne a
včas predmet plnenia prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi cenu dohodnutú v súlade s
článkom III tejto Zmluvy.
2. Predmetom tejto Zmluvy v zmysle ods. 1 tohto článku je dohoda zmluvných strán najmä
o:
a) jednotkových cenách predmetu plnenia v zmysle prílohy č. 1;
b) podmienkach vystavenia čiastkových objednávok;
c) ostatných právach a povinnostiach zmluvných strán.
3. Dodávateľ bude dodávať plnenia Objednávateľovi na základe a za podmienok
stanovených v čiastkových objednávkach vystavených v súlade s touto Zmluvou.
4. Spotrebný materiál sa bude distribuovať do priestoroch Objednávateľa – v mieste sídla a
jednotlivých regionálnych pracoviskách v nasledovných mestách: Bratislava, Dolný Kubín,
Trenčín, Žilina, Levice, Nitra, Nové Zámky, Dunajská Streda, Trnava, Prešov, Košice,
Michalovce, Poprad, Rimavská Sobota, Zvolen.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladaný rozsah predmetu plnenia uvedený v
prílohe č. 1 tejto Zmluvy nie je záväzný na plnenie Zmluvy a jednotlivé plnenia sa budú
vždy realizovať na základe požiadavky Objednávateľa a vystavenej objednávky.
Článok II
Cena a platobné podmienky
1. Celková cena za dodanie/poskytnutie predmetu plnenia je stanovená v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
xxxxx EUR bez DPH / xxxxx EUR s DPH
(slovom: xxxxxx eur bez DPH / xxxxxx eur s DPH)
2. Jednotkové ceny predmetu plnenia sú uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
3. Jednotlivé ceny musia zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu
zmluvy, dopravu na konkrétne pracovisko objednávateľa vrátane všetkých poplatkov
a príplatkov.
4. Faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej ceny z
účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.
Článok III
Spôsob plnenia Zmluvy
1. Dodávateľ bude realizovať plnenie tejto Zmluvy na základe jednotlivých čiastkových
objednávok Objednávateľa. V objednávke bude uvedená najmä špecifikácia jednotlivých
objednávaných položiek, konkrétne miesto dodania a celková cena, určená v súlade

s touto zmluvou. Lehota dodania je 10 pracovných dní od dňa doručenia objednávky
Dodávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.
2. Čiastkovými objednávkami podľa tejto Zmluvy:
a) bude Dodávateľ zaviazaný dodať Objednávateľovi tovar, ktorých počet bude
špecifikovaný v jednotlivých objednávkach Objednávateľa podľa Prílohy č. 1
Zmluvy;
b) bude Objednávateľ zaviazaný zaplatiť Dodávateľovi cenu za predmet plnenia
špecifikovanú v jednotlivých objednávkach, určenú v súlade s touto zmluvou.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet Zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými
v tejto Zmluve a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi platnými
v Slovenskej republike.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení tejto Zmluvy budú navzájom spolupracovať a
vyvinú maximálne úsilie a potrebnú súčinnosť, aby bol predmet Zmluvy zrealizovaný v
súlade so Zmluvou.
3. V prípade nepredvídateľných okolností (najmä vis major), brániacich riadnemu splneniu
záväzku vyplývajúcemu z tejto Zmluvy a následných čiastkových objednávok, je zmluvná
strana, na ktorého strane tieto okolnosti nastali, povinná tieto bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane.
4. Dodávaný spotrebný materiál musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný a originál od
výrobcu Triumph Adler. Dodanie používaného, repasovaného alebo neoriginálneho
spotrebného materiálu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru tvoriaceho predmet
plnenia Zmluvy, ani jeho celkový finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu
plnenia Zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb Objednávateľa
- tzn., že Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť predpokladané množstvo tovaru
(zvýšiť, znížiť) pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny
predmetu zákazky.

Článok V
Doba trvania Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo do
vyčerpania finančného limitu vo výške .... podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy, podľa toho,
ktorá udalosť nastane skôr.
2. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je možné túto
Zmluvu ukončiť nasledovnými spôsobmi:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, kedy sa platnosť tejto Zmluvy končí dňom na
ktorom sa zmluvné strany dohodli;

b) písomnou výpoveďou, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu,
pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto
Zmluve; výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť dňom doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane. Posledný deň výpovednej lehoty je zároveň
posledným dňom platnosti tejto Zmluvy.
c) Odstúpením od zmluvy pričom zmluva zaniká dňom doručenia o oznámení
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
Dodávateľom (čl. IV. bod 4. tejto zmluvy) a to po márnom uplynutí lehoty, uvedenej vo
výzve na nápravu, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.
4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy, má Dodávateľ právo na zaplatenie ceny
za predmet plnenia, ktorý bol dodaný/poskytnutý v súlade s touto Zmluvou riadne a včas
a na základe čiastkových objednávok.
Článok VI
Sankcie
1. V prípade, že Dodávateľ poruší povinnosť dodať Objednávateľovi tovar, zaplatí
Objednávateľovi zmluvnú pokutu 2500,-EUR. Ak poruší Dodávateľ inú svoju povinnosť
vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy, bude povinný zaplatiť Objednávateľovi 1 000,-EUR
predstavujúcich zmluvnú pokutu.
2. Ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi cenu dohodnutú v súlade s článkom II tejto
Zmluvy, Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pričom ide o tzv. hrubé porušenie
zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa.
3. Uplatnenie zmluvnej pokuty v prípade Objednávateľa či Dodávateľa nemá vplyv na neskôr
uplatnený nárok na náhradu škody.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodávateľ podpisom tejto Zmluve vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
Objednávateľa zverejniť túto Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády
SR.
3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluvy je možné vykonať iba v súlade s platnou legislatívou a
len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.
4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho tri si ponechá objednávateľ a
jeden dodávateľ.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Ceny a položky predmetu plnenia.

V.............................. dňa:
Za predávajúceho:

.............................................

V................................ dňa:
Za kupujúceho:

...................................................
Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra

Príloha č. 1: Ceny a položky predmetu plnenia

Technické vlastnosti

Jednotka

Návrh

Toner Triumph Adler 613510015 - black MFP

ks

35

Toner Triumph Adler 1T02LC0TAC

ks

35

Toner Triumph Adler 654510111

ks

35

Toner Triumph Adler 654510114

ks

35

Toner Triumph Adler 654510116

ks

40

Odpadová nádoba - WT-860

ks

100

Spinky SH-12 3x5 000.

ks

10

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena za
jednotku s
DPH

Spolu bez DPH

Cena bez DPH
Cena s DPH

Spolu s DPH

