
RÁMCOVÁ ZMLUV A O DODÁ VKE TOVARU 
kancelárskeho materiálu 

uzavretá podl'a ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Č. 513/ 1991 Zb. v platnom znení 

u predávajúceho Č. VZ 27/2013 

Čl. l. Zmluvné strany 

1. Štatistické a evidenčné vydavatel'stvo tlačÍv, a.s. Iskrátená verzia obchodného mena ŠEVT 
a.s.1 
Sídlo: Plynárenská 6, 830 OO Bratislava 
IČO: 3 I 331 13 l 
lČ DPH: SK 2020295860 
zastúpená : Ing. Miroslav Kadvolt, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:UniCredit Bank Slovakia a .s. 
Číslo účtu: 1025996005/111 l 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 464/B 

adresa prevádzky: ŠEVT a.s., Štúrova 33, 949 O l Nitra, 
tel/fax: 037/652 33 13 
tel.: 0915/ 852571 
mail: nrsturova@sevt.sk.starin sky({~sevt. s k . karaffova@sevt.sk 

(ďalej len "Predávajúci" ) 

2. Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. l. mája 2 
953 O I 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") 

Čl. ll. Preambula 

I. Predávajúci je právnickou osobou, založenou podl'a práva SR, ktorej predmetom činnosti je 
obchodná činnosť s kancelárskymi potrebami. 

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. Ill. Predmet Zmluvy 

l. 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 podl'a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v platnom 
znení, ktorej nedelitel'nou 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 hnutel'né veci - v ponuke Predávajúceho. 
Dodávka tovaru podl'a tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok 
kupujúceho, ktorá musí obsahovať minimálne: 
druh, 
značku, 

množstvo, 
cenu, 
termín, miesto dodania tovaru. 
Kupujúci bude zasielať predávajúcemu objednávky e-mailom, na požiadanie predávajúceho 
dodatočne aj poštou. Za okamih obdržania objednávky sa považuje moment obdržania 
objednávky predávaj úcim. 

3. Každá písomná objednávka bude Kupujúcim doručená Predávajúcemu spravidla aspoií 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 konaf za 
Kupuj úceho. 
Objednávka bude zasielaná Kupujúcim e-mailomnaadresuPredávajúceho:starinsky@sevt.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 uzatvoreniu samostatnej dielčej zmluvy podra Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdil 
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zmien 
objednávky. 

Čl. IV. Ceny a platobné podmienky 

I. 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 čase predloženia cenovej ponuky s poskytnutím zravy 
z maloobchodných cien pre Kupujúceho na tovary nakupované mimo cenovej ponuky 
v závislosti na druhu tovaru vo výške 27,5 % Platnosť poskytnutých cien Predávajúci garantuje 
počas celej doby platnosti zmluvy. 
Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR určené 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. eoddelitel'nou 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. 

3. Predávajúci je povinný vystaviť osobitne Kupujúcemu uvedenému v článku I. Zmluvy na 
dodaný tovar súhrnnú faktúru - daiíový doklad raz mesačne, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť 
do 30 dní odo diía doručenia faktúry Kupujúcemu. 

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

Čl. V. Dodacie podmienky 

I. 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 termín 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 zaplatiť 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 
/ FCO 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 

l. 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 
formou 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 nárokm i uvedeným i v bode 3. tohto článku patrí Kupuj úcemu 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). 

Čl. VII. Och."ana dôverných informácii 

l. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, 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 Jíou. Za porušenie tohto ustanovenia sa nepovažuje poskytnutie takýchto informácií na základe 
zákonnej povinnosti a tiež právnym, finančným a dal'lOvým poradcom. 
Záväzok mlčanlivosti podl'a 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 akékorvek 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, špec ifikácie, 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 

I. 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 pohl'adávok a záväzkov 
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Výpoveďou: Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykol'vek 
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým dľíom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákol'vek zmluvná 
strana v prípade, ak druhá zml uvná 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 účinné dllom 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 meniť a dopíllať iba písomnými dodatkami formou číslovaných dodatkov, 
ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddelitel'nú 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 J (troch) pracovných dní nevyzdvihne. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dilom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť diíom 

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 B . I dV 9. ). C12. .101.) ratls ave, na ..... : ...... ... ..... . 

Za Predávajúceho: 

Ing. Miroslav Kadvolt 
predseda predstavenstva 

IffAflQfleKf. A EVIDENCNE ~-
, ...., VVOAVATEť-STVO TLAClv, 3.5. 

821 09 Bratislava, Plynárenská 6 
IČO: 31 33 11 31 ® 

IC DPH: 5K2020295860 2 

V Zlatých Moravciach, dlla ) ! .. ~~.).~.t! .. 

Za Kupujúceho: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Príloha č . 1 

Predpokia 
Cena za 

Cena za Cena spolu s 
P.Č. Názov položky MJ MJ bez 

dan ý počet 
DPH 

MJsDPH DPH 

l Zošit A4, 80 li stov, linajkový ks 100 0,7139 0,8567 85,6680 

2 Zoš it A5 , 80 listov, linajkový ks 80 0,4246 0,5095 40,7616 

3 Ceruza s gumou ks 200 0,0344 0,0413 8,2560 

Popisovač- zvýraznovač 

4 rôzne farby ks 240 0. 1498 0. 1798 43 . 1424 
5 Spisové dosky šo šnúrkami ks 1000 0.1888 0,2266 226.5600 

Etikety - 100 ks v balení 

6 (7*3,7) bal 30 2.3302 2,7962 83.8872 

7 Korekčná páska 5*6 m ks 120 0.3968 0,4762 57, 1392 

8 Korektor tekutý 20 ml ks 50 0,2650 0,3180 15,9000 

9 Lepidlo tyč inka 20 g ks 500 0, 1363 0, 1636 81 ,7800 

10 Odkladacia mapa bez chlopní ks 800 0,0425 0,0510 40,8000 

Odkladacia mapa s 3 

II ch lopňami ks 600 0,0713 0,0856 51.3360 

Spínací strojček (24/6 -

12 min25 li stov) ks 25 1,6100 1,9320 48,3000 

13 Odstraňovač spôn ks 25 0,2530 0.3036 7,5900 

14 Pero jednorazové ks 1000 0,0374 0.0449 44,8800 

Náplň do spínacieho 
15 strojčeka (24/6) ks 200 0,0979 0. 11 75 23,4960 

Spony spisové malé 25 111m 

16 ( 1000 ks) bal 100 1.3214 1,5857 158,5680 

Spony spisové stredné 35 

17 mm (1000 ks) bal 200 1,0028 1.2034 240,6720 

Spony spisovné ve l'ké 50 mm 

18 ( 1000 ks) bal 40 2,4714 2,9657 118,6272 

Poradač pákový šanón 7,5 

19 cm ks 500 0,6764 0,8117 405 ,8400 

Euroobal 100 ks A4 

20 priesvitný bal 200 0,5086 0,6103 122,0640 

Blok samo lepiaci 75*75 mm 

21 (min 450 listov) ks 150 0,6279 0.7535 113 ,0220 

22 Fixa s tenkým hrotom 0,3 ks 150 0, 1715 0.2058 30.8700 

23 Rýchlov iazač plastikový ks 1000 0,0558 0.0670 66 .9600 

24 Rýchloviazač obyčajný ks 1000 0,0638 0,0766 76 ,5600 

25 Dierovač (min 20 li stov) ks 50 1, 1099 1.3319 66.5940 

26 Podložka s klipom ks 50 0.6672 0,8006 40,0320 

27 Lepiaca páska 1,9* cm"'33 m ks 120 0,1800 0.2 160 25,9200 

28 Nožnice kancelárske ks 50 0.3863 0,4636 23 , 1780 

Rých loviazač závesný do 

29 šanónu ks 700 0.0883 0.1060 74, 1720 

30 Baterky 1,5 V AA ks 100 0,4428 0.5314 53,1360 

3 I Trikolóra - špagát ks 50 0,9250 1,1100 55.5000 

32 Kalkulačka ks 50 2,3920 2,8704 143,5200 

33 Laminofólia A4 100 ks bal 15 4,0429 4,8515 72,7722 

Záznam o prevádzke 
34 motorového vozidla ks 25 0,6780 0,8136 20.3400 

35 Dovo lenka - tlačivo ks 80 0,4 \ OO 0,4920 39.3600 

36 Priepustka - t l ač i vo ks 80 0,2379 0.2855 22 .8384 

ŠEVT a .s . 
Plynárenská 6 , 821 09 Bratislava 



Príloha č . 1 

Papier kancelársky A4 (min 

37 80 gr/m2) ks 1200 2,1900 2,6280 3153 ,6000 
Papier kancelársky A3 (min 

38 80 gr/m2) ks 50 4,9776 5,9731 298 ,6560 
Hrebeňová väzba predná 

39 strana 100 ks bal IO 3,4250 4. 1100 41 , I 000 
Hrebeňová väzba zadná 

40 strana I OO ks bal IO 3.9370 4,7244 47,2440 

4 1 Hrebene priemer 10 - 100 ks bal IO 1,8700 2,2440 22 ,4400 

42 Hrebene priemer 16 - 100 ks bal IO 3.7513 4.5016 45,0156 

43 Blok špalík lepený 9*9*5 cm ks 100 0,4113 0,4936 49,3 560 

44 Obálky C6 ks 12000 0,0056 0,0067 80,6400 

45 Obálky DL okienková ks 6000 0,0100 0,0120 72 ,0000 

46 Obálka C5 čistá ks 6000 0,0111 0,0133 79,9200 

47 Obálka s doručenkou ks 20000 0,0238 0,0286 571 ,2000 

Obálka s doručenkou do vl. 

48 rúk ks 20000 0,0261 0,0313 626,4000 

49 Obálka vel'ká A4 ks 3000 0,0246 0,0295 88,5600 , 
50 Obálka vel'ká taška ks 2000 0.0285 0,0342 68,4000 

51 Špagát 50 g ks IO 0,2860 0,3432 3,4320 

52 . Špend líky bal IO 0,2376 0,2851 2,8512 

Potvrdenka s juxtou 
53 priepisová číslovaná ks 80 0,4605 0,5526 44,2080 

54 Dodací list ks 5 1, 1201 1,3441 6,7206 

55 Zápisn íky bezpečnosti práce ks 20 0,3280 0,3936 7,8720 

Peňažný denník pre 

56 rozpočtové organizácie ks 2 1,4784 1,7741 3,5482 

57 Farebný papier ks 100 0, 1619 0, 1943 19 ,4280 

58 Pravítko ks 30 0, 1524 0, 1829 5,4864 

Prihlasovací lístok na trvalý 

59 'pobyt ks 200 0,0242 0,0290 5 ,8080 

60 Strúhadlo na ceruzky ks 50 0,0299 0,0359 1.7940 

61 Samolepiace záložky /šípky/ bal 60 0,4550 0,5460 32,7600 

Poznámkové bloky A4 
62 linajkové ks 40 0.4372 0,5246 20.9856 

Osvedčovacia kniha 

63 /overenie listiny/ 100 strán ks 20 3.8136 4,5763 91,5264 

64 Stolová zásuvka ks 20 1, 1180 1.3416 26,8320 

65 Kniha príchodov a odchodov ks 20 0,7536 0,9043 18 ,0864 

66 Výdajka, prevodka ma lá ks 5 0.8162 0,9794 4,8972 

67 Guma ks 150 0, 1181 0, 1417 21 ,2580 

Su ma spolu : 8392,0678 € 
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