Rámcová dohoda
v
c.
Článok I - Účastníci dohody
1.1 Kupujúci:
Obec Čaklov, Obecný úrad
Sídlo
Čaklov 116
Zastúpený:
Andrej Dragula, starosta obce
Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach:
a) zmluvných
Andrej Dragula, starosta obce
b) realizácie zmluvy
IČO:
00332291
IČ DPH:
SK 2020640908
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Číslo účtu :
16121632/0200
(v ďalšom len „kupujúci")
1.2 Predávajúci: A L D A Vranov n/T., s.r.o.
Sídlo : 067 45 Hudcovce 67
Zastúpený: Ing. Marián Soták, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Marián Soták
b) realizácie zmluvy: Ing. Marián Soták
IČO:36463116
IČ DPH: S K2020024435
Bankové spojenie: tatra banka
Číslo účtu: 2620018251/1100, IBAN:SK58 1100 0000 0026 2001 8251
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Prešov, vlož. číslo: 11839/P, oddiel: Sro
Tel.: +421 57 48 874 50
Fax: +421 57 44 251 50
E-mail: aldavranov@gmail.com

túto dohodu

Článok I I - Predmet plnenia
2.1 Predmetom dohody je záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto
rámcovej dohode a v súťažných podkladoch dodávať počas platnosti tejto dohody
kupujúcemu kancelárske potreby, vrátane dopravy tovar na miesto dodania.
2.2 Predpokladané množstvo a druh predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Rámcovej
dohody. Kupujúci môže objednať aj iný druh a množstvo kancelárskych potrieb, a to podľa
aktuálnej požiadavky kupujúceho, ktorý sa môže v priebehu trvania rámcovej dohody meniť.
2.3 Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru, tvoriaceho predmet
plnenia zmluvy, ani jeho predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo

predmetu plnenia zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb
kupujúceho.
2.4 Kupujúci bude tovar objednávať u predávajúceho na základe ústnej, písomnej ,
telefonickej alebo e-mailovej objednávky, v ktorej bude špecifikovaný druh a množstvo
tovaru, miesto plnenia, termíny plnenia a ďalšie podmienky.

v

Clanok I I I - Termín a miesto dodania predmetu plnenia zmluvy
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar na základe jednotlivých objednávok kupujúceho ,
vyhotovených po dobu trvania rámcovej dohody, t.j. 48 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy, respektíve do naplnenia finančného limitu platného pre celý objem
zákazky (t.j. do 19 990 € bez DPH), v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
3.2 Miestom plnenia je Obec Čaklov ( Obecný úrad, Čaklov 116, Materská škola, Čaklov
495, Školská jedáleň pri Materskej škole Čaklov, Čaklov 495).
3.3 Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa vyhotovenia
objednávky na miesto určenia v bode 3.2 tohto článku.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje spresniť termín dodania predmetu dohody najneskôr 24 hodín
pred jeho dodaním.
3.5 A k predávajúci nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 3.3 tohto článku, je povinný
vopred oznámiť kupujúcemu predpokladaný čas dodania tovaru.

Článok I V - Cena predmetu plnenia zmluvy a platobné podmienky
4.1 Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú záväzné a pokrývajú náležitosti nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu kúpy v rozsahu podľa tejto dohody
a súťažných podkladov. Kúpna cena je dohodnutá vrátane obalov, balenia, dopravy
tovaru na miesto plnenia.
4.2 Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Kúpna cena je v súlade s Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
rámcovej dohody a je v súlade s cenovou ponukou predávajúceho.
4.3 Kúpna cena bude tvorená ako súčet súčinov prijatých jednotkových cien a množstva
skutočne dodaného tovaru na základe konkrétnych objednávok kupujúceho.

4.4 Predmet dohody bude uhradený formou bezhotovostného platobného styku v eurách v
30 dňovej lehote splatnosti pri úhrade z vlastných zdrojov a štátneho rozpočtu odo dňa
prevzatia
Článok V - Zmluvné sankcie
5.1 V prípade omeškania predávajúceho s plnením podľa konkrétnej objednávky má
kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny plnenia, t. j . z ceny danej
rozsahom konkrétnej objednávky, a to za každý deň omeškania.

5.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr má predávajúci nárok na
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho budú zmluvné strany
postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.3 V prípade, ak predávajúci mešká s dodaním akéhokoľvek čiastkového plnenia tejto
zmluvy o viac ako 30 dní, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie dohody.

Článok V I - Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania
(resp. zaplatením) celej kúpnej ceny vrátane DPH na účet predávajúceho, týmto prechádza
vlastnícke právo k dodanému tovaru na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare
prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru povereným zamestnancom kupujúceho na
základe dodacieho listu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase keď
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou
až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť
tovaru podľa bodu 6.3 tohto článku tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto
za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením
povinností predávajúceho podľa rámcovej dohody.
6.2 Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje
nesúhlasia alebo je porušený či inak poškodený prepravný obal, odmietne prevziať tovar
ako celok alebo si ho ponechá s povinnosťou predávajúceho zaznamenať do dodacieho
listu rozsah poškodenia tovaru. Poškodenie tovaru musí byť zaznamenané písomnou
formou do dodacieho listu.
6.3
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť (záručnú dobu) 24 mesiacov
odo dňa písomne potvrdeného prevzatia tovaru. Počas záručnej doby zodpovedá
predávajúci za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie kupujúceho odstrániť na
svoje náklady do 14 dní, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
Uznanie reklamovanej vady tovaru je predávajúci povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo
dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je predávajúci
v rovnakej lehote povinný oznámiť kupujúcemu odmietnutie uznania vady.
6.4 Za riadne ukončené dodanie tovaru na základe príslušnej objednávky sa považuje
dodanie tovaru ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami
kladenými na tovar podľa tejto dohody.
Článok V I I - Ukončenie zmluvného vzťahu
7.1

Táto dohoda zanikne v zmysle bodu 3.1 článku I I I tejto dohody aj písomnou
dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody niektorou zmluvnou
stranou alebo písomnou výpoveďou kupujúceho.

7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným
v tejto dohode . V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté

z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu
zániku zmluvy dohodou.
7.3 A k predávajúci koná v rozpore s touto dohodou, súťažnými podkladmi, právnymi
predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej
lehote neodstráni, je kupujúci oprávnený od dohody odstúpiť, pričom nastávajú účinky
odstúpenia od dohody v zmysle § 349 a § 351 Obchodného zákonníka.. Predchádzajúca
písomná výzva kupujúceho nieje potrebná v prípade odstúpenia od dohody zo strany
kupujúceho v prípade podstatného porušenia dohody podľa bodu 8.4 tohto článku.
7.4 Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od dohody aj bez predchádzajúcej
písomnej výzvy, ak predávajúci najmä:
a) nedodrží kvalitu tovaru podľa dohody a súťažných podkladov;
b) ak predávajúci poruší povinnosti predávajúceho odstrániť vady a nedorobky
namietané v preberacom konaní, prípadne reklamačnom konaní.
7.5 Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane sa táto dohoda zrušuje.
7.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom
postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena
právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek
iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany predávajúceho, je predávajúci
povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu
v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu
nepodstatného porušenia povinnosti.
7.7 Kupujúci je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená do sídla predávajúceho.
7.8 Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát
odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte,
za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade,
ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo
„adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň
doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok V I I I - Záverečné ustanovenia
8.1 Práva a povinnosti osobitne neupravené v tejto dohode
Obchodného zákonníka.

sa riadia ustanoveniami

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými
dodatkami a dohoda o zrušení Rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode
ako aj dohoda o zrušení Rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami

8.3. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je
určený pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho.
8.4 Zmluvné strany si dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá
ich slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok.
8.5 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
8.6

Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je : Príloha č. 1: Kancelárske potreby

Vo Vranove, 15.1.2015

Predá>

V Čaklove, 15.1.2015

