
RÁMCOVÁ ZMLUVA o DonÁVKE TOVARU 
Spotrebného materiálu výpočtovej techniky 

uzavretá podľa ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Č, 513/1991 Zb. v platnom znení 

Čl. I. Zmluvné strany 

PAKE, spol. s r.o. 
Župná 54, 953 01 Zlaté Moravce 
zapísaná v OR SR Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 1698/N 
IČO : 321 28433 
IČ DPH: SK 2020402912 
zastúpená: Ing. Robert Patay, konateľ s.r.o. 

adresa prevádzky: P AKE, spol. s r.o. , Župná 54, 953 O 1 Zlaté Moravce 
tel. : 0918476956 
mail: info@pake.sk 

(ďalej len "Predávajúci") 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. 1. mája 2 
95301 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. , primátor mesta 

(ďalej len "Kupujúci") 

(predávajúci a Kupujúci budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne ako 
"Zmluvné strany" a táto rámcová zmluva o dodávke tovaru bude ďalej označená ako" Zmluva") 

ČI. n. Preambula 

1 Predávajúci je právnickou osobou, založenou podľa práva SR, ktorej predmetom činnosti je 
obchodná činnosť s kancelárskymi potrebami a výpočtovou technikou. 

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

uvedených v ďalších ustanoveniach Zmluvy. 

Čl. III. Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovať - dodávať Kupujúcemu počas doby 
platnosti Zmluvy tovar na základe konkrétnych písomných objednávok Kupujúceho za 
podmienok dohodnutých v Zmluve a za podmienok konkrétnych potvrdených objednávok, 
pričom každá zmluvnými stranami písomne potvrdená objednávka sa stáva samostatnou kúpnou 
zmluvou podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 
znení, ktorej nedeliteľnou súčasťou je táto Zmluva, na druhej strane záväzok Kupujúceho za 
poskytnutý tovar zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať 
Kupujúcemu tovar vybratý Kupujúcim na základe ponuky Predávajúceho v sortimente 
a množstvách objednaných Kupujúcim. 

2. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci - v ponuke Predávajúceho. 



Dodávka tovaru podľa tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok 
kupujúceho, ktorá musí obsahovať minimálne: 
druh, 
značku, 

množstvo, 
cenu, 
termín, miesto dodania tovaru. 
Kupujúci bude zasie l ať predávajúcemu objednávky e-mailom, na požiadanie predávajúceho 
dodatočne aj poštou. Za okamih obdržania objednávky sa považuje moment obdržania 
objednávky predávajúcim. 

3. Každá písomná objednávka bude Kupujúcim doručená Predávajúcemu spravidla aspoI'! 3 
pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je oprávnený 
predpokladať, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho (hlavne e-mailové 
správy z domén: @zlatemoravce.eu), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konať za 
Kupujúceho. 
Objednávka bude zasielaná Kupujúcim e-mailomnaadresuPredávajúceho:info@pake.sk 
Objednávka bude Predávajúcim potvrdená e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný deň na e
mailovú adresu Kupujúceho, z ktorej bola objednávka zaslaná Predávajúcemu. 
Predávajúci je povinný odpovedať 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 potvrdiť túto 
zmenu, alebo zaslať nový návrh objednávky. 
K uzatvoreni_u samostatnej dielčej zmluvy podľa Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdil 
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zmien 
objednávky. 

Čl . IV. Ceny a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuky 
Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť poskytnutých cien Predávajúci garantuje počas 
ce lej doby platnosti zmluvy. 
Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR určené na predajnú jednotku /ks, balenie/ a je 
špecifikovaná takto: 
- cena bez DPH 
-DPH 
- cena s DPH 

2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako " príloha č.l" je ponukový list Predávajúceho s cenami 
platnými v čase podpisu Zmluvy a garantovanými od 1.2.2013 do 31.12. 2013. 

;L. Predávajúci je povinný vystaviť osobitne Kupujúcemu. uvedenému v článku 1. Zmluvy na 
dodaný tovar sÓhrnnú faktúru - dailový doklad dvakrát za mesiac, ktorú je Kupujúci povinný 
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci má právo v prípade nezaplatenia faktúry v lehote 
splatnosti na ÚTok z omeškania podľa § 369 a obchodného zákonníka. 

Čl. V. Dodacie podmienky 

l. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť nasledovné údaje: . 
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho 
číslo objednávky 
druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cIen podľa cenníka 
Predávaj úceho 



požadovaný tennín dodania tovaru s uvedením dátumu a času 
požadované miesto dodania tovaru 
meno a priezvisko osoby oprávnenej tovar prevziať, s uvedením tel.č. a e-mailovej adresy 
meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku vystavila, s uvedením tel.č. a e-mailovej adresy 

2. Kupujúci je povinný zap l atiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade 
so Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou. 

3. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predávajúci mohol dodať tovar 
v dohodnutej dobe. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať v dohodnutej dobe. 

4. Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená na účet a riziko Predávajúceho až do okamihu 
prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na adrese Kupujúceho, potvrdením dodacieho listu 
/FeO sklad Kupujúceho/. 

5. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dobe určenej v objednávke, 
najneskôr do siedmych pracovných dní od objednania tovaru. Dodaný tovar bude balený 
a označený menom podľa objednávky. 

Čl. VI. Vady tovaru a nároky vyplývajúce z ich uplatnenia 

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

2. Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho zaslaním reklamácie 
fonnou e-mailu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Ostatné vady 
tovaru je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho v záručnej dobe v súlade s 
Obchodným zákonníkom. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní 
minimálne 12 .kalendárnych mesiacov od dodania tovaru. V prípade, že výrobca alebo dovozca 
tovaru poskytuje na tovar záručnú dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, na dodaný tovar sa v takomto 
prípade vzťahuje dlhšia záručná 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 opraviteľná 
- primeranú zľavu z kúpnej ceny 
- odstúpenie od Zmluvy 

3. Právo rozhodnúť sa medzi nárokmi uvedenými v bode 3. tohto článku patrí Kupujúcemu len ak 
svoje rozhodnutie oznámi Predávajúcemu v zaslanom oznámení o reklamácii vady tovaru alebo 
bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. 

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vadu tovaru včas neoznámil Predávajúcemu. 
5. Účinky odstúpenia od Zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak Kupujúci nemôže vrátiť tovar 

v takom stave, vakom mu tovar bol dodaný, teda nepoužitý (tým sa nemyslí napr. rozbalenie 
obalu na tovare). 

l. 

-

Čl. VII. Ochrana dôverných informácii 

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré 
sú predmetom Zmluvy alebo zmlúv uzavretých na základe Zmluvy alebo o dôverných 
infonnáciách o druhej Zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou. Za porušenie tohto ustanovenia sa nepovažuje poskytnutie takýchto informácií na základe 
zákonnej pov~nnosti a tiež právnym, finančným a daňovým poradcom. 
Záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na dôverné informácie tvoriace obchodné 
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie, 
ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné alebo také 
informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri 

---



poskytnutí informácií, ako s dôvernými . Dôverné informácie sú najmä akékoľvek 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, počítačové 

databázy, software alebo dokumentácie v akejkol'vek podobe či už zachytené hmotne alebo 
ústne poskytnuté. 
Zmluvná strana nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím osobám, okrem vyššie 
uvedených prípadov. Ani po ukončení účinnosti Zmluvy však nesmie niektorá Zmluvná strana 
použiť dôverné informácie v rozpore so Zmluvou. Zmluvné strany sú zodpovedné za plnenie 
záväzku mlčanlivosti vrátane konania svojich zamestnancov a spolupracovníkov a zaväzujú sa 
prijať príslušné opatrenia voči svojim zamestnancom a iným spolupracujúcim osobám na 
splnenie záväzku mlčanlivosti vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2013. Zmluvu a tým aj všetky dielčie zmluvy 
môže každá zmluvná strana ukončiť: 

a) Dohodou: Dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum ukončenia 
zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov 
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Výpoveďou: Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykoľvek 

vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým di'lom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákol'vek zmluvná 
stran.a v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti 
uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej 
poskytnutej druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na 
území SR. 

3. Zmluvu je možné menit' a dopÍi'lať iba písomnými dodatkami formou číslovaných dodatkov, 
ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Za riadne doručenie 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 
doručenú písomnosť 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 platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení Kupujúcim v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá 

skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

-
V Zlatých Moravciach, dňa . NJ~~ .. H!1). V Zlatých Moravciach, dňa JfJ!..~ : ~9:~!. ...... . 

Za Predávajúceho: ZaKUPUjÚCe~ ~ 

~E.STO ~ 



PONUKOVÝ LIST - 2013 
Originál Originál Kompatibil Kompatibil Repas Repas 

Tlačiareň HP 2820 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
HPQ3960 61,67 74 32,50 39 17,50 21 
HPQ 3961 74,17 89 32,50 39 17,50 21 
HPQ 3962 74,17 89 32,50 39 17,50 21 
HPQ 3963 74,17 89 32,50 39 17,50 21 
HPQ 3964 118,33 142 49,17 59 40,83 49 
Tlačiareň HP 1600 0,00 0,00 0,00 
HP Q6000 55,83 67 32,50 39 20,00 24 
HP Q6001 60,83 73 32,50 39 20,00 24 
HP Q6002 60,83 73 32,50 39 20,00 24 
HP Q6003 60,83 73 32,50 39 20,00 24 
Xerox 3119 55,00 66 27,50 33 23,25 27,9 
Xerox 3117 32,50 39 24,17 29 15,83 19 
HP Photosmart c4580,c5280 0,00 0,00 0,00 
HP Photosmart c4580,c5280 čierna 350, ma lá 9,17 11 6,67 8 0,00 
HP Photosmart c4580,c5280 farebná 351, malá 11,42 13,7 8,25 9,9 0,00 
HP Photosmart c4580,c5280 čierna 350xl, ve lká 21,50 25,8 9,92 11,9 0,00 
HP Photosmart c4580,c5280 farebná 351xl, velká 23,92 28,7 11,58 13,9 0,00 
Canon NP 7161 C- EXV 6 15,83 19 0,00 0,00 
lexmark E 260 70,00 84 41,58 49,9 40,83 49 
HP Q 2612A 49,92 59,9 20,00 24 14,08 16,9 
HP Q 2624 51,67 62 24,17 29 14,08 16,9 
HP Q 7553A 57,50 69 24,17 29 14,08 16,9 
HP Busines injekt 1100 čierna C4844 26,08 31,3 7,50 9 0,00 
HP Busines injekt 1100 čfarebné c 4836,37,38 26,08 31,3 7,50 9 0,00 
HP C3906A 55,75 66,9 24,17 29 15,83 19 
HP C4092A 48,33 58 24,17 29 10,75 12,9 
HP Q7551A 94,17 113 32,50 39 17,50 21 
Canon FX lO, i sensys fx 4010 40,00 48 20,83 25 11,58 13,9 
Canon E 30, canon fc 120 0,00 27,50 33 14,08 16,9 
CB 435 do HP 1005 43,33 52 24,17 29 15,83 19 
IBM Infoprint 1312, 6000str 0,00 0,00 20,00 24 
IBM Infoprint 1312, 6000str 0,00 0,00 33,25 39,9 
Epson Stylus Sxl05 - B,C,M,V - T0891,92,93,94 6,17 7,4 0,00 0,00 

Epson Stylus Sx105 - B,C,M,V - T0711,12,13,14 8,17 9,8 4,92 5,9 0,00 

Brother TN 2000 49,17 59 24,92 29,9 16,67 20 
HP342 12,08 14,5 10,42 12,5 0,00 
Xerox 3100 MFP 2200 strán 49,17 59 0,00 22,42 26,9 

Xerox 3100 MFP 4000 strán 75,00 90 54,17 65 41,58 49,9 

Kyoce mita FS 1010 27,50 33 21,67 26 13,33 16 

MB 280 3000 str 80,00 96 0,00 0,00 

MB 2805500 str 120,00 144 0,00 0,00 

Brother DCP 7030 32,42 38,9 24,92 29,9 21,67 26 

Canon pixma čierny MP 550 - ClI521Bk 8,25 9,9 3,17 3,8 0,00 

Canon pixma vel'ký čierny MP 550 -PG1520Bk 9,17 11 3,83 4,6 0,00 

Canon pixma farebné MP 550 - ClI521C,M,V 8,25 9,9 3,17 3,8 0,00 

CB 436 A (36A) 49,17 59 24,58 29,5 13,25 15,9 

Xerox (KPK) DC420ST 82,50 99 0,00 0,00 

Shapt výstavba/ SF234 16,58 19,9 0,00 0,00 
--HP 1102 CE285 42,50 51 24,92 29,9 15,83 19 

toner Minolta bizhub 233 - TN217 28,67 34,4 26,58 31,9 0,00 

Canon 728 45,42 54,5 24,92 29,9 20,83 25 

HP 27 14,33 17,2 7,08 8,5 0,00 

r 
J" 

--



HP 2550 modrá 74,50 89,4 32,50 39 17,50 21 
Canon MP280 čierna - PG510 malé 9,92 11,9 0,00 0,00 
Canon MP280 farebná - CL511 malé 12,75 15,3 0,00 0,00 
Canon MP280 čierna - PG512 velké 13,92 16,7 0,00 0,00 
Canon MP280 farebná - CL513 velké 17,25 20,7 0,00 0,00 
toner OKI 861 čierny /7000str/ 42,50 51 0,00 0,00 
toner OKI 861 čierny /9500str/ 49,17 59 0,00 0,00 
toner OKI 861 farebný 98,83 118,6 0,00 0,00 
toner OKI 5650 čierny 82,50 99 49,17 59 0,00 
toner OKI 5650 farebný 61,25 73,5 41,67 50 0,00 
toner OKI 351 čierny 44,08 52,9 36,67 44 0,00 
toner OKI 351 farebný 59,33 71,2 49,17 59 0,00 

Zu" 

--

--

--

-


