
                                                                        Návrh 

   Rámcová dohoda  č. 9/2022 

                                                            „Nákup tonerov“ 

                                                        (ďalej len „dohoda“) 

uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

 

KUPUJÚCI: 

„SVETLO“ , Zariadenie sociálnych služieb Olichov    

Sídlo: Volkovce, časť Olichov 601  

Zastúpený: Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka ZSS 

IČO: 00351784 

DIČ: 2021058820 

Telefón: 037 / 630 52 90 

Fax: 037 / 630 52 93 

E-mail: svetlo@zssolichov.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN: SK3381800000007000307127 

SWIF/ŠP: SPSRSKBA 

 (ďalej aj len ako „Kupujúci“)   

a 

PREDÁVAJÚCI:    

Obchodné meno: 

Sídlo:    

IČO:         

DIČ:  

IČ DPH:      

obchodná spoločnosť je zapísaná v OR 

 Oddiel:  

Menom spoločnosti koná:  

Bankové spojenie: 

IBAN: :   

SWIF :  

Kontaktná osoba:  

Tel:     

Mobil:     

E-mail:     

(ďalej aj len ako „Predávajúci“) 

 

 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Nákup tonerov pre  ZSS 

Olichov ktorej víťazom sa stal predávajúci.  

 



 

Článok č. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie 

čiastkových objednávok (ďalej len „objednávok“) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom 

zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku tonerov pre  ZSS Olichov v závislosti od 

požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými  

objednávkami.  

1.2 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, 

pokiaľ objednávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvy 

neustanoví inak.  

1.3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať originálne tonery do tlačiarní 

kopírovacieho stroja, podľa presnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá 

tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej aj „tovar“).. 

1.3.1. Tovar bude dodaný v množstve zodpovedajúcom potrebám kupujúceho počas doby 

platnosti tejto zmluvy. 

1.3.2. Ponúkané všetky originálne tonery náplne značky HP musia spĺňať podmienky 

stanovené technickou normou ISO/IEC 11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov) a 

ISO/IEC 19752 (vyťažiteľnosť tonera). Počet strán zhodný s OEM. 

 

1.3.3. Ku každému typu toneru HP predložiť technický list. Z technického listu musí byť 

preukazateľný minimálny požadovaný počet vytlačených strán a skutočnosť, že tovar je 

certifikovaný technickou normou ISO/IEC 19752 a 19798 alebo IISO/IEC 24714 (v závislosti 

od typu náplne) 

 

1.3.4. Bezpečnostný list - zdraviu nezávadné - k nahliadnutiu- karta bezpečnostných údajov 

 

1.4 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť ekologickú likvidáciu prázdnych obalov z dodaných 

tonerov podľa bodu 1 tohto článku v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..  

1.5 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí dodávku tovaru vrátane služieb 

spojených s jeho dodávkou a dopravou do miesta plnenia..   

1.6 V prípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim sa kupujúci zaväzuje riadne a 

včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v 

súlade s čl. IV. tejto zmluvy.   

1.7 Kupujúci  je oprávnený v  objednávke objednať aj taký tovar, ktorý nie je uvedené 

v Prílohe č. 1 k tejto zmluve alebo iný druh tovaru na základe dokúpenia nových tlačiarní. 

1.8 Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k 

dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.  



1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.1 k tejto 

zmluve je len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných 

potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy. 

 

Článok č. II. 

Dodacie podmienky 

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy 

priebežne počas platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru v pracovných dňoch v čase 

od 7.00 do 11:00 hod, na základe odoslania objednávky zodpovednej osoby kupujúceho. 

spolu s tovarom bude doručený dodací list. 

2.2 Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených zodpovednou osobou 

kupujúceho, ktoré budú obsahovať množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania 

a lehotu plnenia. Kupujúci môže požadované dodávky objednať formou telefonickej 

objednávky. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 

sankcionovaný za neúplné, oneskorené dodanie tovaru.  

2.3 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním 

tovaru, t. j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie  v 

mieste plnenia.  

2.4 Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje 

predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho 

poškodením alebo znehodnotením. 

 

Článok č. III. 

Kúpna cena 

 

3.1 Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2 Kúpna cena tovaru  bez DPH ..................EUR 

Výška DPH                                   ................. EUR 

Kúpna cena tovaru s DPH            ................. EUR  

Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej 

prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia. 

3.3 Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene 

zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.  

 



Článok č. IV. 

Platobné podmienky 

 

4.1. Pri dodaní tovaru predávajúci odovzdá kupujúcemu faktúru, ktorá bude obsahovať všetky 

náležitosti podľa § 74 odseku 1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Prílohou faktúry je kópia dodacieho listu. 

 

4.2. Zálohové platby ani platba vopred nebudú uplatnené. 

 

4.3. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku po dodaní tovaru na 

základe doručenej faktúry. 

 

4.4. Splatnosť faktúry podľa bodu 1 a 5 tohto článku je 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu, prípadne odo dňa jej odovzdania kupujúcemu pri dodaní tovaru. Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň odoslania príslušnej finančnej čiastky z účtu 

kupujúceho na účet predávajúceho. 

 

4.5. Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 odseku 1 zákona č.222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo po stránke vecnej alebo 

formálnej nebude správne vyhotovená, kupujúci má právo ju vrátiť predávajúcemu na 

doplnenie alebo dopracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne 

vyhotovenej faktúry kupujúcemu. 

 

4.6. Predávajúci, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane 

v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu 

sa pokladá za podstatné porušene zmluvy predávajúcim a zakladá právny titul kupujúceho na 

okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

 

Článok č. V. 

Možnosť odmietnutia tovaru 

 

5.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného v objednávke, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.. 

                                                              Článok č. VI. 

                                                      Záruka a vady tovaru 

 

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom 

podľa platných noriem a poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa 

jeho prevzatia kupujúcim. 

  

6.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom 

podľa platných noriem a poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa 

jeho prevzatia kupujúcim. 

 



6.3 Pri zistení poškodenia tovaru pri odbere tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomnou 

formou reklamáciu do 14  kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa odmietnutia 

jeho prevzatia. 

   

6.4 Ak kupujúci po prevzatí predmetu zmluvy zistí skryté vady, má právo na dodanie 

náhradného tovaru za vadný tovar v zmysle bodu 5 tohto článku. V prípade vady funkčnosti 

tovaru kupujúci môže uplatniť reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby. 

 

6.5 Nároky z vád tovaru budú riešené výmenou za kvalitný tovar bez vád najneskôr do 14 

kalendárnych dní odo dňa odoslania reklamácie predávajúcemu. 

.  

6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo iným 

neodborným zaobchádzaním zo strany kupujúceho. 

 

6.7. V prípade, že dodaný tovar spôsobí poškodenie tlačiarne, resp. faxu, bude toto 

poškodenie odstránené predávajúcim na jeho náklady. 

. 

6.8 Ostatné náležitosti neupravené v tomto článku sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

.  

Článok č. VII. 

                                                                     Sankcie 

 

7.1 Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia  v 

dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je 

kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každé 

jedno porušenie.  To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré 

sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci 

povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

7.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo 

doklady podľa tejto zmluvy.  

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so  

zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 

zabezpečovaných povinností.  

7.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá 

mu omeškaním predávajúceho vznikla. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj 



náklady kupujúceho na zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného 

predávajúceho v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád 

tovaru, pokiaľ toto omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho.  

.   

 

Článok č. VIII. 

Doba platnosti a skončenie zmluvy 

 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2022 

 

8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

8.3 Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to 

písomnou výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 

trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

8.4 Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne odstúpiť  od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá 

jej vinou vznikla, v súlade s platnou  právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné 

porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto 

zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej 

moci. 

8.5 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný 

návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok . 

8.6 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením 

zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.  

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 



9.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami na 

základe dohody zmluvných strán. Zmena obsahu Zmluvy formou dodatku je podmienená 

súhlasom zriaďovateľa. 

9.3 Táto zmluva bola vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno je 

určené pre predávajúceho a dve pre kupujúceho. 

9.4 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola 

uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných 

podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.   

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  Nákup tonerov 

 

 

V Olichove, dňa: ................................                      V ........................., dňa: ........................... 

 

 

 Kupujúci:                                                               Predávajúci:           

 

  

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

              Mgr. Katarína Šurdová                                                                                                                                                                                                                            

                            riaditeľka                                                                   

              SVETLO“ ZSS  Olichov                                                      

           „ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


