
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁ VKE TOVARU
u predávajúceho c. VZ 46/2011

uzavretá podl'a ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka C. 513/] 991 Zb. v platnom znení

Cl. l. Zmluvné strany

]. Štatistické a evidencné vydavatel'stvo tlacív, a. s./skrátená verzia obchodného mena
ŠEVT a.s. /
Sídlo: Plynárenská 6, 830 OO Bratislava
ICO: 3 I 331 13]

IC DPH: SK 2020295860

zastúpená: Ing. František Krajca, CSc., clen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Císlo úctu: I 025996005/] 111

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka C. 464/B

adresa prevádzky: ŠEVT a.s., Štúrova 33, 949 O I Nitra,
tel/fax: 037/65233 13
tel.: 0915/852 571

mail: nrsturova@sevt.sk.starinskv@sevt.sk.karaffova(({)sevt.sk

(dalej len "Predávajúci")

2. Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad Ul. l. mája 2
953 O 1 Zlaté Moravce
ICO: 35686049

zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. , primátor mesta

(dalej len "KupujÚci")

(PredávajÚci a KupujÚci budÚ tiež dalej oznacovaní ako "Zmluvná strana" alebo spolocne ako
"Zmluvné strany" a táto rámcová kÚpna zmluva bude dalej oznacená ako" Zmluva")

Predáv~úci týmto súhlasí s tým, že spolu s Kupujúcim sú oprávnené tovar podla tejto zmluvy
nakupovat subjekty majetkovo alebo organizacne prepojené s Mestom Zlaté Moravce (dalej oznacené

ako "Skupina") a to bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho ak Kupujúci vopred Predávajúcemu
písomne oznámi údaje o tomto subjekte (uvedie jeho identifikacné údaje - najmä obchodné meno,
sídlo, údaje o registrácii v príslušnom registri, ICO).

V dobe uzatvorenia tejto zmluvy patria do Skupiny okrem Kupujúceho
- Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 4,953

O] Zlaté Moravce, ICO: 173 360 15

- Technické služby mesta m.p. Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 O 1 Zlaté
Moravce, ICO: 587 168

- Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p., Sládkovicova l, 953 O l Zlaté Moravce, ICO:
314 ]0529

- SLUZBYl Zlaté Moravce, m. p., sídlo: Radlinského 14,953 O 1 Zlaté Moravce, ICO: 18047343
- Mestské kultúrne stredisko Zlaté Moravce, so sídlom: Námestie A. Hlinku l, 953 O I Zlaté

Moravce, ICO: 181 412 OO



- Správa športových zariadení m.p. Zlaté Moravce, Továrenská 46, 953 O 1 Zlaté Moravce, ICO:
37869639

Základná škola, Mojmírova 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, ICO: 37865056
Základná škola, Pribinova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, ICO: 37865081
Základná škola, Robotnícka 25,953 O l Zlaté Moravce, ICO: 37865111
Základná umelecká škola, Janka Král'a C. 4. 953 O 1 Zlaté Moravce. ICO: 37865151

Centrum vol'ného casu Spektrum, Rovllanova 7. 953 O 1 Zlaté Moravce
Organizacnou súcastou kupujúceho sú tiež

Materská škola, Kalinciakova 12, 953 O 1 Zlaté Moravce,
Materská škola, Slnecná 2, 953 O 1 Zlaté Moravce,
Materská škola, Štúrova 15, 953 O 1 Zlaté Moravce,

Materská škola, Žitavské nábrežie 1,953 O I Zlaté Moravce,

Materská škola, Parková 2, 953 05 Zlaté Moravce (m.c. Prílepy).

Cl. II. Preambula

l. Predávajúci je právnickou osobou, založenou podl'a práva SR. ktorej predmetom cinnosti je
obchodná cinnost s kancelárskymi potrebami.

2. Kupujúci je právnickou osobou, založenou podl'a práva SR.
3. Kupujúci má záujem, aby mu Predávajúci dodával objednané tovary spôsobom a za podmienok

uvedených v dalších ustanoveniach Zmluvy.

Cl. III. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovat - dodávat Kupujúcemu pocas doby

platnosti Zmluvy tovar na základe konkrétnych písomných objednávok Kupujúceho za
podmienok dohodnutých v Zmluve a za podmienok konkrétnych potvrdených objednávok,
pricom každá zmluvnými stranami písomne potvrdená objednávka sa stáva samostatnou kúpnou
zmluvou podl'a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v platnom

znení, ktorej nedelitelnou súcastou je táto Zmluva, na druhej strane záväzok Kupujúceho za
poskytnutý tovar zaplatit Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodat
Kupujúcemu tovar vybratý Kupujúcim na základe ponuky Predávajúceho v sortimente
a množstvách objednaných Kupujúcim.

2. Tovarom sa rozumejú hnutel'né veci - kancelárske potreby v ponuke Predávajúceho.
Dodávka tovaru podl'a tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok

kupujúceho, ktorá musí obsahovat minimálne:
druh,
znacku,

množstvo,
cenu,
termín, miesto dodania tovaru.

Kupujúci bude zasielat predávajúcemu objednávky e-mailom, na požiadanie predávajúceho
dodatocne aj poštou. Za okamih obdržania objednávky sa považuje moment obdržania

objednávky predávajúcim.
3. Každá písomná objednávka bude Kupujúcim dorucená Predávajúcemu spravidla aspon 3

pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je oprávnený
predpokladat, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho (hlavne e-mailové
správy z domén: @zlatemoravce.eu), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konat za
Kupujúceho.

Objednávka bude zasielaná Kupujúcim e-mailom na adresu Predávajúceho: starinskv@sevLsk.
Objednávka bude Predávajúcim potvrdená e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný dell na e
mailovú adresu Kupujúceho, z ktorej bola objednávka zaslaná Predávajúcemu.



Predávajúci je povinný odpovedat na objednávku Kupujúceho tým, že ju potvrdzuje, alebo tým,
že mení jej zadanie. V prípade, že Predávajúci vo svojej odpovedi na objednávku Kupujúceho
zmení zadanie objednávky, najmä, ak upraví položku ceny, je Kupujúci povinný potvrdit túto
zmenu, alebo zaslat nový návrh objednávky.

K uzatvoreniu samostatnej dielcej zmluvy podl'a Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdil
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zmien
objednávky.

Cl. IV. Ceny a platobné podmienky

1. Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuky

Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu a na základe cenovej ponuky uvedenej v katalógu
Predávajúceho, ktorá je platná v case predloženia cenovej ponuky s poskytnutím zl'avy
z maloobchodných cien pre Kupujúceho na tovary nakupované mimo cenovej ponuky vo výške
-13% až -36% v závislosti na druhu tovaru (cenová hladina 06 - priemerná zl'ava v tejto hladine
je 24,5 %). Platnost poskytnutých cien Predávajúci garantuje pocas celého kalendárneho roka
2011.

Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR urcené na predajnú jednotku /ks, balenie/ vrátane dopravy
a vyloženia tovaru na adresu sídla Kupujúceho aje špecifikovaná takto:
- cena bez DPH
- DPH
- cena s DPH

2. Neoddelitel'nou súcastou Zmluvy ako "príloha c.I" je ponukový list Predávajúceho s cenami
platnými v case podpisu Zmluvy a garantovanými pocas celého kalendárneho roka 2011.

3. Predávajúci je povinný vystavit osobitne každému Kupujúcemu uvedenému v clánku l. Zmluvy
na dodaný tovar súhrnnú faktúru - danový doklad raz mesacne, ktorú je Kupujúci povinný
uhradit do 30 dní odo dna dorucenia faktúry Kupujúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci má právo v prípade nezaplatenia faktúry v lehote
splatnosti na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý den omeškania.

Cl. V. Množstevný obrat

1. Súcet všetkých dodávok tovaru dodaných všetkým Kupujúcim uvedeným v Cl. 1 Zmluvy

v dohodnutom období kalendárneho roka alebo casti kalendárneho roka pocas platnosti Zmluvy
vyjadrený v zaplatených cenách bez DPH je dalej oznacený ako ,.obrat".

2. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní po skoncení kalendárneho

mesiaca zaslat e-mailom na adresu všetkých Kupujúcich uvedených v Cl. 1 Zmluvy prehl'ad obratu
za dohodnuté obdobie kalendárneho mesiaca pocas platnosti Zmluvy s rozdelením podl'a
jednotlivých Kupujúcich uvedených v CI. 1 Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje e-mailom na adresu

Predávajúceho zaslat odsúhlasenie alebo výhrady voci prehl'adu obratu do 3 (troch) pracovných dní
po dorucení prehl'adu obratu.

Cl. Vl. Dodacie podmienky

l. Kupujúci je povinný v objednávke uviest nasledovné údaje:
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho
císlo objednávky

druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cien podl'a cenníka
Predávajúceho
požadovaný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a casu
požadované miesto dodania tovaru

meno a priezvisko osoby oprávnenej tovar prevziat, s uvedením tel.c. a e-mailovej adresy



meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku vystavila, s uvedením tel.c. a e-mailovej adresy
2. Kupujúci je povinný zaplatit za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziat' dodaný tovar v súlade

so Zmluvou, objednávkou a dorucen o u faktúrou.

3. Kupujúci je povinný urobit úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predávajúci mohol dodat tovar

v dohodnutej dobe. Dodaný tovar je KupujÚci povinný prevziat v dohodnutej dobe.
4. Dodávka objednaného tovaru bude uskutocnená na Úcet a riziko Predávajúceho až do okamihu

prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na adrese Kupujúceho, potvrdením dodacieho listu
/FCO sklad KupujÚceho/.

5. Predávajúci je povinný dodat objednaný tovar Kupujúcemu v dobe urcenej v objednávke,

najneskôr do troch pracovných dní od objednania tovaru. Dodaný tovar bude balený a oznacený
menom podla objednávky.

Cl. VII . Vady tovaru a nároky vyplývajúce z ich uplatnenia

1. Tovar má vady, ak nebol dodaný v množstve a akosti podl'a objednávky Kupujúceho. Za vady
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než bolo uvedené v objednávke Kupujúceho.

2. Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný reklamovat u Predávajúceho zasianÍm reklamácie

formou e-mailu bez zbytocného odkladu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Ostatné vady
tovaru je KupujÚci oprávnený reklamovat II PredávajÚceho v zárucnej dobe v súlade s
Obchodným zákonníkom. Predávajúci poskytuje zárucnú dobu na dodaný tovar v trvaní
minimálne 12 kalendárnych mesiacov od dodania tovaru. V prípade, že výrobca alebo dovozca
tovaru poskytuje na tovar zárucnú dobu dlhšiu ako] 2 mesiacov, na dodaný tovar sa v takomto
prípade vztahuje dlhšia zárucná doba poskytnutá výrobcom alebo dovozcom tovaru.

3. Ak je dodaný Kupujúcemu vadný tovar, Zmluva je porušená podstatným spôsobom, Kupujúci
má v takomto prípade právo na:

- odstránenie vady tovaru dodaním náhradného tovaru rovnakého druhu za vadný tovar
- dodanie chýbajÚceho tovaru

- odstránenie vady opravou, ak je vada opravitelná
- primeranú zlavu z kúpnej ceny
- odstúpenie od Zmluvy

3. Právo rozhodnút sa medzi nárokmi uvedenými v bode 3. tohto clánku patrí Kupujúcemu len ak

svoje rozhodnutie oznámi Predávajúcemu v zaslanom oznámení o reklamácii vady tovaru alebo
bez zbytocného odkladu po tomto oznámení.

4. Kupujúci nemôže odstúpit od Zmluvy, ak vadu tovaru vcas neoznámil Predávajúcemu.

5. Úcinky odstúpenia od Zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak KupujÚci nemôže vrátit' tovar
v takom stave, v akom mu tovar bol dodaný, teda nepoužitý (tým sa nemyslí napr. rozbalenie
obalu na tovare).

Cl. VIII. Ochrana dôverných informácii

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávat voci tretím osobám mlcanlivost o skutocnostiach, ktoré

sú predmetom Zmluvy alebo zmlúv uzavretých na základe Zmluvy alebo o dôverných
informáciách o druhej Zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti
s nou. Za porušenie tohto ustanovenia sa nepovažuje poskytnutie takýchto informácií na základe
zákonnej povinnosti a tiež právnym, financným a darlovým poradcom.
Záväzok mlcanlivosti podla tejto zmluvy sa vztahuje na dôverné informácie tvoriace obchodné

tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zákonníka. Dôverné informácie sÚ akékolvek informácie,
ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré niektorá zmluvná strana oznacÍ ako dôverné alebo také

informácie, s ktorými sa má nakladat, vzhladom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri
poskytnutí informácií, ako s dôvernými. Dôverné informácie sú najmä akékolvek neverejne
prístupné informácie obchodnej, výrobnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie o
niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch a zákazníkoch zmluvnej strany, cenové



dohody zmluvných strán, know-how niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, pocítacové
databázy, software alebo dokumentácie v akejkol'vek podobe ci už zachytené hmotne alebo
ústne poskytnuté.

Zmluvná strana nesmie poskytnút tieto dôverné informácie tretím osobám, okrem vyššie
uvedených prípadov. Ani po ukoncení úcinnosti Zmluvy však nesmie niektorá Zmluvná strana

použit dôverné informácie v rozpore so Zmluvou. Zmluvné strany sú zodpovedné za plnenie
záväzku mlcanlivosti vrátane konania svojich zamestnancov a spolupracovníkov a zaväzujú sa
prijat príslušné opatren ia voci svoj im zamestnancom a iným spolupracuj úcim osobám na
splnenie záväzku mlcanlivosti vyplývajúceho z tejto zmluvy.

Cl. IX. Záverecné ustanovenia

l. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, do 31.12.20 ll. Zmluvu a tým aj všetky dielcie zmluvy
môže každá zmluvná strana ukoncit:

a) Dohodou: Dohoda musí byt písomná. musí v nej byt uvedený dátum ukoncenia
zmluvného vztahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohl'adávok a záväzkov
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich.

b) Výpovedou: Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykol'vek
vypovedat aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a zacína plynút

prvým drlom mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.

c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpit ktorákol'vek zmluvná

strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svoj ich povinnosti

uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej
poskytnutej druhou zmluvnou stranou.

Odstúpenie od Zmluvy je úcinné d'lom dorucenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vztahy neupravené Zmluvou sa riadia Obchodným

zákonníkom C. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj dalšími právnymi predpismi platnými na
území SR.

3. Zmluvu je možné menit a dopínat iba písomnými dodatkami formou císlovaných dodatkov,

ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvorit neoddelitel'nú súcast tejto zmluvy.
4. Za riadne dorucenie písomnosti súvisiacej so Zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu sídla

druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá Zmluvná strana
dorucenú písomnost v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch.
6. Zmluva nadobúda platnost dtlomjej podpísania zmluvnými stranami a úcinnost d'lom

nasledujúcim po jej zverejnení Kupujúcim v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka.

7. Zmluvné strany po precítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá
skutocnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dna -.30. ~. '2. 0-1"1
V Zlatých Moravciach, dna JO.g ·2() if

Za Predávajúceho:

ti r t-

...............·r··~··'«)~L.l!·!A./
Ing. František Kraj a, CSc.
clen predstavenst a
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