nÁvĺcovÁ uoHoDA

č,. 186/202t

podl'a ust.$ 2ó9 ods'2 a nasl. obchodného zákonnika č. 5l3ll99l Zb.
pľedpisov (ďalej aj ako ,,dohoda" alebo ,,rámcová dohoda")
v znení neskorších

uzatvoÍená

čl. t
Zmluvné stľany

Kupujúci:
Sídlo:
Zastipene:

lČo:

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Tel.:
Fax:
email:
(ďalej ak ako ,,kupujúci")
a
Predávajúci :
Sídlo:

lČo:
DIČ:

lČ opH:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
Zastúpený:
Zapisaný:
Tel.:
Fax:
email:
(ďalej len,,dodávateľ")

Mesto Sal'a
Nám. Sv' Trojice 7,927 15 Šal'a,
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049

UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Šal'a

sK48l I 1 10000006627849005
UNCRSKBX
+42 0317705981-4
+42 031770602r

mesto@sala.sk

Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80,984 01 Lučenec
326272rr
102057781r
sK102057781

1

Čsog a.s.

sK59 7500 0000 0040 0r9r 2755
Tibor Yarga_ majiteľ spoločnosti
okľesný úrad Lučenec, Čísloživnostenskéhoregistra:606 - 6092
+421 47 285 1101

+42r 47 285

rr44

tsv@tsv.sk

čl.z
Úvodné ustanovenia
verejný obstarávateľ v zmysle ustanovení $ 7 ods. l písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o veľejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zĺení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gľamatickom
tvare) postupoval pri verejnom obstarávani zákazky ,,Kancelárske potľeby pľe mesto
Šal'a"podľa $ 117 zákona oveľejnom obstarávani na zák|ade pľieskumu tľhu pľi výbere
Predávajúceho na nákup a dodávku kancelárskych potrieb v zmysle zákoĺa o veľejnom

2'l. Kupujúci ako

obstarávaní a $ 7 Smemice o veľejnom obstarávaní na dodanie tovaru.

L

t/t

| )_

2.2'

jej platnosti'
rámcovej dohody počas
Rámcová dohoda určuje podmienky zadávaniapredmetu
s názvom

pľedmetu Rámcovej dohody
ĺajmäčosa týka ceny a predpokladaného mnoŽstva
pre mesto Šal'a"'
,,Kancelárske potreby

čl. s
Pľedmet zmluvy

je dodávka kanceláľskych potrieb (ďalej len ,'tovar" vpríslušnom
3.1. Pľedmetom tejto zmluvy
v prílohe č' 1 - PoloŽkovitý rozpočet
gramatickom tvare) podľa druhu a mnoŽstva uvedeného
súčasťtejto zmluvy' ako aj
so špecifikáciou dodaného tovaru, ktorá tvorí neoddeliteľnú
podľa katalógovej ponuky
ďalšieho tovaru na zák7ade objednávky objednávatel'a
Predávajúceho.

finančného limitu objednávateľa
3.2. Táto Dohoda sa uzatváta na dobu uľčitudo vyčerpania

vsume8673,54EURsDPH,resp.najneskôrdo12kalendárnychmesiacovododňa
nastane skôr'
ztýchtopľávnych skutočností
nadobudnutia jej účinnosti'podľa toho, ktorá

tejto zmluvy
dodať Kupujúcemu tovaľ podľa ods' 3'1'
3.3. Predávajúci sa touto Doho douzavázuje
azap:latiť zaídohodnutúkúpnu cenu'
a Kupujúci sazavánljetovar pľevziať

a

po častiach. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok
3'4. Tovar bude Predávajúcim dodávaný
pre
ch a závázných písomných objednávok
bude Kupujúcim upresňovaný formou samostatný
Kupujúcemu nevyplýva ztejto
jednotlivé miesta plnenia podľa č1.6 ods. 6.4. tejto Dohody'
Dohody povinnosť Tovaľ objednať a kúpiť'
tovar, ktorý zodpovedá platn;im normám'
3.5. Predávajúcí sa zaväzujedodať Kupujúcemu

nie súzáväzné'objednávateľ
zvýšenie) jednotlivých poloŽiek pn
si vyhradzuje právo na Zmenu počtu (zĺĺŽeĺiealebo
maximálnej ceny plnenia podľa tejto
zachovaĺijednotkových cien a'zachovianí celkovej

na obdobie 12 mesiacov a
3.6. Uvedené množstvá sú pľedpokladané

Dohody."

t

čLl

Cena a platobné podmienky

4,l.CeĺapredmetuplneniatejtoDohodyjestanovenánazákladeprieskumutľhuaúspešnej
Čl'3 ods'
uchädzača,vsúlade so zákonom uvedeného

ponuky Pľedávajúceho ako víťazného
č' 18/1996 Z' z' ocenách vzĺeni
3.2. tejto zmluvy, je dohodnutá v súlade so zákonom
vykonávazákoĺč:.7811996 Z. z'
neskoršíchpredpisov a vyhláškou é.87l:,996 Z. z.ktotollsa
o cenách v znení neskorších pľedpisov vo výške :
Cena bez DPH : 7 227,95 EUR,
20 %DPH: I 445,59,

Cena s DPH: 8 673,54 EUR'
Euľocentov
S|ovom: osemtisícšesťstosedemdesiattri Eur, 0,54

2

4.2. Jednotkové ceny za predmet Dohody (vrátane balenia, dopravy do miesta dodania, DPH a
ostatných v nej zahrnutých poplatkov ) sú uvedené v prílohe č. 1 - PoloŽkovitý rozpočet so
špecifikáciou dodaného tovaru tejto zmluvy' Pre prípad, Že predmetom objednávky je tovar,
ktoý nie je v prílohe č. 1 uvedený, je rozhoďujúca katalógová ponuka Predávajúceho.

losti,
:vom

cr.5
Platobné podmienky

nom

5.l. Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní tovaru podľa objednávky Kupujúceho ajeho

)očet

prevzati Kupujúcim' Predávajúci sa zavázuje vystavovať ťaktuľyza dodané plnenie pre kaŽdé
miesto plnenia podľa čl. 6 ods. 6'4' tejto Dohody. Podkladom pľe vystavenie faktúry bude

:o aj

ruky

dodací list.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktury 30 dní. Splatnosť faktury sa počítaodo dňa
doručenia faktuľy na adresu Kupujúceho.

rteľa

dňa

z0

luvy

ivok
:

5.3' Faktúry zasielane Predávajúcim musia obsahovať všetky stanovené náleŽitosti v súlade so
zákonom o účtovníctveč. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a musia byt'
spôsobilým daňoqim dokladom.
5.3. Predávajúci berie na vedomie, Že Kupujúci neposkytuje žiadne preddavkové faktury ani
zá|ohové platby v súvislosti s predmetom plnenia tejto Dohody.

pre

tejto

cr.6
Podmienky dodania

'ateľ

pn

6.1. Predávajúci sa zavázuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v prílohe č. l tejto zmluvy
v termíne do 3 pracovných dní od doručenia objednávky alebo po dohode s Kupujúcim.

6'2.

lelto

.s

Pi

odovzdaní predmefu zmluvy vystaví Predávajúci dodací list, ktoý preberajúci potvľdí
svojím podpisom a tento je neoddeliteľnou pľílohou k faktúre.

6.3. Komplexným splnením dodávky pre účelypočítaniazálruénej lehoty sa rozumie prevzatie
pľedmetu zmluvy Kupujúcim s vyznačen;im dňom podpisu dodacieho listu obidvoma
zmluvn;imi stranami.

sneJ

ods.
není
L. z.

6.4. Pľedávajúci sa zaväzuje dodávať tovarna adľesy
a) Mestský úrad vŠali,Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa,kontaktná osoba: Drahomíra
Fábiková, 03 l / 7 7 0 59 8L -4, klp. 41 4, e-mail : fabikov a@sala. sk
b) Mestský dom kultury, SNP č.16, 927 15 Šaľa,kontaktná osoba: tng. Miroslava
Baľtovicov ä, 03 I 17 7 0 405 1, 09 I I 7 12 1 43, e-mail : baľtovicova@sala.sk
c) Mestská polícia, Hollého č.g, g27 15 Šaľa,kontaktná osoba: Alena Kuželová, 03ll770
467 7 7, e-mail : kuzelov a@sala.sk
:
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cl.7

Záručnépodmienky a zodpovednost'za vady
7

7

.I

' Predávajuci

odovzdá predmet zmluvy a zodpoved ä za to, Že pľedmet zmluvy bude mať v čase

prevzatia vlastnosti stanovené technick;imi normami a podľa vysúťaŽených parametľov'
Záruéná doba tovaru je2 roky odo dňa dodania'

za všetky dohodnuté
'2. Predávajúci počas trvania záruinej doby zodpovedá Kupujúcemu
vlastnosti predmetu zmluvy, Za to, Že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a Že si
tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová'

7.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru Predávajúcemu bez zbytočnéhoodkladu
po ich zisteni, najneskoršie do uplynutiazáručnej doby.
7.4' Nároky kupujúceho zvádtovaru podľa prílohy č. l
poŽadovať poskýnutie plnenia k akemu je predávajúci povinný v zmysle tejto dohody
poŽadovať v1imenu tovaľu dodaného v poškodenom, zničenom alebo inak nevyhovujúcom

0

balení
poŽadovať odstránenie vád tovaru' ľesp. v samostatnom konaní

7.5 V prípade reklamácie tovaru sa postupuje podľa príslušných ustanovení obchodneho
zákonníka a ostatných všeobecne záväzĺýchprávnych predpisov'

cr.8
Ukončenie dohody

8.1. Zmluvný vzt'ah za|ožený touto dohodou je moŽné ukončiťpred uplynutím termínu
dohodnutého vsúlade sčl' 3 ods. 3.2. tejto Dohody iba po vzájomnej písomnej dohode
obidvoch zmluvných strán.

8.2. Kupujúci môže okamžite odstúpit' od tejto Dohody, ak Predávajúci nesplní zmluvné
podmienky uvedené v tejto Dohode' pričom účinnosťodstupenia nastáva dňom doručenia
oznámeniao odstúpeníod tejto Dohody Predávajúcemu.

čt. q
Pľechodné a záv erečnéustanovenia

9.1. Vďahy

v

tejto zmluve neupravené sa riadia pľíslušnýmiustanoveniami obchodného

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

9.2. Zm|uvné strany sa dohodli, Že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
ľiešiťrokovaním o moŽnej dohode.

4

o

9.3. Táto zm|uva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Kupujúceho v zmysle ustanovenia $ 47
ods. l zákona č. 40/1964 občiansky zákonník v zneni neskoľšíchpredpisov v spojení
s ustanovením $ 5a zákona č.2l|l2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o Zmene
v case
netrov-

odnuté

a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode inťoľmácií)v platnom zneni.

9.4. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle Kupujúceho.

ažesi

9.5. Neoddelitel'nou súčasťoutejto Dohody je príloha č.l - PoloŽkovitý rozpočet so špecifikáciu

lkladu

9.6. Táto Dohoda je vypľacovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktoých Predávajúci pľevezme
dve (2) vyhotovenia a dve (2) vyhotovenia pľevezme Kupujúci.

\3
Y

dodaného tovaru.

9.7. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si tuto Dohodu pľečítali,porozumeli jej obsahu, aže vyjadruje
ich slobodne, uľčitoavážne prejavenú vôľu, Dohoda nebola uzatvorená vtiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú je podpisy.
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Tiboľ Vaľga
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TIBON VARGATIV PAPIER

VaJans&élrc8o
984 0l Lučenec
tel: 0800 123 5s4

lČo::2ozzzlt- '17'
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