
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ TOVARU 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito 

zmluvnými stranami 

 
 

I. 

 

Zmluvné strany 
 

1. Dodávateľ 

 

Obchodné meno:   KOREKTA s.r.o. 
Sídlo:                       Bartókova 6, Nitra  949 01  

IČO:                         36519898 

DIČ:                         2020147349 

Zastúpený:               Jozef Maťo, konateľ 

Bank.spoj.:               SLSP Nitra 

Číslo účtu:                0230829375/0900  

Zapísaný:                 Obch. register 10199/N, Okresný súd Nitra 

Tel.číslo:                  037/7418790 

/dodávateľ je platcom DPH/ 

/ďalej len „dodávateľ“/ 

 

a 

 

 

2.Odberateľ: 

 

Obchodné meno:  Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

sídlo:                       Drážovská 14, 950 12  Nitra                   

IČO:                        00162370                   

DIČ:                        2021062538                   

Zastúpený:              Mgr.Edita Križanová, riaditeľka školy           

Bank.spojenie:        BIC:   SPSRSKBA 

Číslo účtu:               IBAN: SK5181800000007000309325 

Tel.číslo:                 037/7922005, MT: 0948 792203 

/odberateľ nie je platcom DPH/ 

/ďalej len „odberateľ“/ 

  

 

  

 
 



II. 

PREAMBULA 

 

2.1 Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2.2 Odberateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení tovarov a služieb 

spočívajúcich v spracovaní predmetu zmluvy. 

 

2.3 Dodávateľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 

kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu dodávky tovarov a služieb s ním spojených podľa 

slovenských právnych predpisov a noriem a tieto tovary a služby odberateľovi ponúka. 

  

 
III. 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre odberateľa vykonávať 

opakujúcu sa dodávku nových ako aj renovovaných tonerov a pások do tlačiarní, 

kopírovacích strojov a písacích strojov. 

 
IV. 

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tonery alebo pásky nové aj renovované 

v požadovanom množstve, kvalite a type odberateľovi, podľa jeho aktuálnych požiadaviek 

a objednávok. 

 

4.2 Dodávky budú uskutočňované na základe objednávky odberateľa doručenej 

predávajúcemu spravidla písomne, osobne ústne, telefonicky, e-mailom. Dodacia lehota je 

2 pracovné dne od objednávky. Rámcová zmluvy je uzavretá, ak dodávateľ potvrdí 

objednávku spravidla rovnakým spôsobom akým bola doručená, alebo ak dodá 

odberateľovi objednaný tovar. 

 

4.3 Dopravné náklady odberateľovi nebudú účtované. 

 

4.4 Dodávateľ poskytuje pre odberateľa na predmet plnenia záručnú dobu v mesiacoch od 

termínu dodania a prevzatia nasledovne: 

- originálne tonery                                24 mesiacov 

- originálne pásky                                 24 mesiacov 

- renovované tonery /práškové/            24 mesiacov 

- renovované tonery /atramentové/      12 mesiacov 

 

4.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať plnenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v lehote 

do  5 dní od doručenia objednávky  

  
 



V. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR podľa § 3 

zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

5.2 Celková dohodnutá cena za činnosti označené v bode 3.1 je stanovená podľa 

cenovej ponuky a Zápisnice o vyhodnotení ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou. 

Prípadnú zmenu ceny /vo výnimočnej situácii – s opodstatneným vážnym dôvodom/ 

je možné upraviť formou písomného dodatku tejto zmluvy. 

 

5.3 Cena je splatná na základe daňového dokladu /faktúry/ dodávateľa, ktorá bude 

odberateľovi odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti je 7 dní odo dňa 

doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 

finančnej sumy z účtu odberateľa na účet dodávateľa. 

 

5.4 V prípade nezaplatenia viac ako dvoch faktúr po lehote splatnosti sa to považuje 

za podstatné porušenie tejto zmluvy odberateľom a dodávateľ môže od zmluvy 

okamžite odstúpiť. Dodávateľ nie je povinný dodať odberateľovi ďalší tovar, čím 

neporuší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, nevznikne mu zodpovednosť za 

prípadnú škodu, ktorá by odberateľovi v tejto súvislosti vznikla a tento prípad 

taktiež nepredstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany dodávateľa 

a nemôže to byť dôvod na odstúpenie alebo zrušenie zmluvy odberateľom. 

 

5.5 Za každý mesiac omeškania odberateľa je dodávateľ oprávnený uplatniť si 

zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% fakturovanej čiastky.  

 

 
VI. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

6.1 Táto rámcová sa uzatvára na dobu určitú do  19. 6. 2016, prípadne do 

vyčerpania dvojročného finančného limitu: 3 186,- EUR 

 

6.2 Platnosť a účinnosť tejto zmluvy je možné ukončiť písomnou formou dohodou 

zmluvných strán 

 

6.3 Od tejto zmluvy je možné odstúpiť okamžite a to len v prípade podstatného 

porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke odberateľa. 

 

7.2 Túto zmluvu je možné rušiť alebo meniť len písomným dodatkom 

odsúhlaseným obidvoma stranami. 

 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo 

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

 

7.4 V zmysle § 89 a Občianskeho súdneho poriadku sa účastníci dohodli na 

miestnej príslušnosti súdu prvého stupňa, ktorým je podľa dohody Okresný súd 

v Nitre. 

 

7.5 Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav 

ich vôle bol slobodný a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle 

v plnom súlade. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

V Nitre, dňa  19.6.2014     V Nitre, dňa  19.6.2014 

 

 

 

 

                 Jozef Maťo                                     Mgr. Edita Križanová 

                   konateľ                                                          riaditeľka školy 

                                                                                       

 

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

               dodávateľ                                                              odberateľ           
    

  
 
 

  
 
 
 


