Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 11 a § 64 a nasl. zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

Dodávatel:
Názov: Peter Jánsky
Sídlo:
17, 949 01 Nitra
Zastúpený: Peter Jánsky
IČO:31 127274
DIČ : 1020400612
DIČ DPH: SK 1020400612
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(dalej len ,,dodávate ľ )
a
Objednávatel:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
00 164 895
202146623
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
PaedDr. Katarína Hudecová, poverená riadením

uzatvárajú rámcovú dohodu ( ďalej len ,,zmluva v príslušnom gramatickom tvare) v nasledovnom
znení:

Článok 11
PREDMET ZMLUVY
1. Predrnetom zmluvy je úprava vzájomných vztahov medzi objednávate ľom a dodávate ľom.
Dodávate ľ sa zaväzuje po čas platnosti tejto zmluvy a na jej základe vyhotovených objednávok
dodávat pre objednávatela tla čové rnateriály pre potreby objednávate ľa vyhotovené podľa ním
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dodaných podkladov v rozsahu a za podmienok písomne dohodnutých pri preberaní podkladov
od objednávate ľa.
2.

Predmetom zmluvy sú služby v oblasti tla če a grafického dizajnu pre objednávate ľa, podľa
špecifikácie a cien, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.

Objednávatel má právo zúžit alebo rozšírit predmet pinenia tejto rámcovej dohody z dvodov
na strane objednávatela, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídat.

Článok 111
TRVANIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to do 31. 8. 2017 alebo do vyčerpania finan čného
Iimitu, podľa toho, ktorá skuto čnost nastane skr.

Č lánok IV
PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK
1. Zmluva sa bude pinit na základe písomných objednávok. Objednávky sa budú vystavovat podla
aktuálnych potrieb obj ednávate ľa.
2. Objednávky je objednávate ľ oprávnený zasielať na adresu oprávnenej osoby dodávatela
prostredníctvom e-mailovej správy, faxom alebo písomne poštou.
3. Dodávatel potvrdí prijatie objednávky objednávatelovi prostredníctvom e-mailovej správy.
4. Objednávka musí obsahovat odvolanie sa na túto zmluvu, dátum vystavenia objednávky, názov
a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, ur čenie kontaktnej
osoby, ktorá preberie tovar.
5. Lehota dodania tovaru na základe objednávok sú 3 kalendárne dni, v mimoriadnych prípadoch
5 kalendárnych dní od akceptácie objednávky predávajúcim.
6. Dodávate ľ je povinxiý na vlastné náklady a zodpovednost dodat tovar tak, aby bola zabezpe čená
dostatočná ochrana pred ich poškodením a znehodnotením.
7. Dodávate ľ si nemže nárokovať., aby po čas trvania tejto rámcovej dohody objednávate ľ odobral
celé množstvo tovaru podla prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Č lánok V
MIESTO A SPSOB PLNENIA
1. Miestom p1nena predmetu tejto zmluvy je:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
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2. Odovzdanie predmetu zmluvy sa uskuto ční podpísaním a prevzatím dodacieho Iistu oprávnenými
osobami zmluvných strán v mieste dodania pod ľa odseku 1 tohto článku,
v dohodnutých termínoch a rnnožstvách.
3. Prepravu predmetu zmluvy na mesto dodania zabezpe čuje doclávate ľ na vlastné náklady tak, aby
bola zabezpe čená dostato čná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
4. Dodávatel odovzdá objednávate ľovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických a právnych
vád, riadne, včas a v dohodnutom rnnožstve. Ak budú mat tovary vady už v čase odovzdania a
preberania, objednávate ľ tovar neprevezme a vráti dodávatelovi, ktorý je povinný vady odstránit
do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím na charakter
vád nedohodnú inak. Do času, kým dodávatel nedodá tovar bez vád, je v omeškaní s dodaním
tovaru.
5. Objednávatel nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody ihned po jeho prevzatí a
podpísaní dodacieho listu.

ČlánokVI
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvná cena j e konečná a j ej zmena nie j e prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
2. Cena tovaru bez DPH podla tejto rámcovej dohody je uvedená v prílohe č . 1.
3.

Objednávateľ na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

4.

Dodávatelovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávate ľovi dňom dodania predmetu tejto
rámcovej dohody na miesto dodania a podpísaním dodacieho listu oprávnenými osobami
zmluvných strán. Dodávate ľ vyhotoví faktúru najneskr do 15 dní odo d ňa dodania predmetu
rámcovej dohody.
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo d ňa jej doručenia objednávatelovi.

6. Dodávatel berie na vedomie, že objednávatelje v súlade so zákonom č . 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinný realizovat prieskum trhu za ú čelom aktualizácie ceny tovaru, za ktorú by bolo možné
tovar aktuálne kúpit na trhu; na ú čely porovnania cienje obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú,
obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich ur čeniu ceny. Takýto prieskum trhu
musí byt realizovaný na relevantnom trhu rninimálne prostredníctvom troch nezávislých ponúk
najednotlivé položky tovaru, ktorý má byt predmetom objednávky podla plánovanej požiadavky
na dodanie tovaru. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovat v rámci prieskumu trhu
musia byt čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými
v tejto rámcovej dohode.
7. V prípade, ak je cena jednotlivých položiek tovaru, ktoré majú byt predmetom objednávky,
určená priemerom z troch najnižších cien jednotlivých položiek tovaru zistených na relevantnom
trhu nižšia ako cena jednotlivých položiek tovaru ur čená podla ods.2 tohto článku, je kupujúci
povinný v objednávke na dodanie tovaru požadovat od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu vypo čítanému priemeru ceny jednotlivých položiek tovaru.
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8. Ak prieskum trhu realizovaný objednávatelom preukázatelne overí, že cena jednotlivých
položiek tovaru určená priemerom z troch najnižších cien jednotlivých položiek tovaru na
relevantnom trhu, ktorá má byt predmetom objednávky, je nižšia ako cenajednotlivých položiek
tovaru určená podľa ods. 2 tohto článku, zaväzuje sa predávajúci dodať jednotlivé položky tovaru
objednávatelovi za cenu zodpovedajúcu vypo čítanému priemeru ceny jednotlivých položiek.

Článok vII
ZÁRUKA
1. Objednávate ľ je povinný písomne oznámit predávajúcemu vady tovaru, ktoré zistil dodato čne po
podpise dodacieho listu a to bez zbyto čného odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávate ľ je povinný
k oznámeniu sa písomne vyjadrit do 24 hodín a navrhnút sp6sob odstránenia vady. Odo d ňa
oznámenia vád do času odstránenia vád, záru čná doba neplynie.
2. Záručná doba začína plynút odo dňa riadneho dodania tovaru bez vád.
3. Ak počas trvania záru čnej doby nebude tovar vykazovat dohodnuté vlastnosti, kupujúci uplatní
písomnú reklamáciu, ku ktorej je dodávatel povinný písomne sa vyjadrit najnesk6r do 3
pracovných dní odo d ňa jeho doručenia. Ak sa v tejto lehote dodávate ľ k reklamácii nevyjadrí,
má sa za to, že s opodstatnenostou reklamácie súhlasí. Oprávnené reklamované vady je dodávatel
povinný odstránit najnesk6r do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s
prihliadnutím na vady tovaru nedohodnú na inej lehote.
4. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia elektronickými
prostriedkami (e-mail), ktorá umož ňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie.
5. Dodávatel nenesie žiadnu zodpovednost za vady, ktoré boli sp6sobené neodborným zásahom.
6. Ak dodávatel neodstráni vady predmetu pinenia ani v primeranej lehote a vada je takého
charakteru, že predmet pinenia nie je možné užívat, je objednávate ľ oprávnený požadovat
dodanie náhradného predmetu pinenia požadovanej kvality a rovnakej hodnoty.

Článok VIII
ZMLUVNÉ SANKCIE
1. V prípade omeškania dodávate ľa s pinením objednávky tejto rámcovej dohody je objednávate ľ
oprávnený účtovat predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny dodávky tovaru za
každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má dodávate ľ právo požadovať od
objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej faktúry za každý aj za čatý deň
omeškania.
Ustanovenia bodov 1. a 2. neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane objednávate ľa alebo
dodávate ľ a. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skuto čnosť
ihneď oznámit druhej strane a preukázaf jej trvanie.

4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podla §
373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávate ľa povinnosti dodat tovar alebo doklady pod ľa
objednávky a zmluvy, ktorá vznikla v prí činnej súvislosti s porušením zmluvy, za ktorú je
uplatňovaná zmluvná pokuta.
6. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote do siedmich
(7) dní odo dňajej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.
7. Prehlásenie zmluvných strán, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpe čovaných
skutočností.

Článok IX
UKONČENIE ZMLUVY
1. Zmluva zaniká okrem uplynutia doby, na ktorú bola dohodnutá tiež dohodou, odstúpením od
zmluvy a výpovedou.
2.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpi ť od zmluvy, keď sa pre druhú zmluvnú stranu
stalo pinenie zmluvných povinností úpine nemožným.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvuje možné ukon čit:
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
a)
okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
b)
písomnou výpove ďou aj bez udania dvodu; výpovedná dobaje 2 mesiace a za čína
c)
plynút prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpove ď
doručená druhej zmluvnej strane.

4. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
omeškanie dodávatela s dodaním predmetu pinenia oproti dohodnutému termínu
a)
pinenia,
ak cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
b)
dodávateľ dodá objednávate ľovi predmet pinenia takých parametrov, ktoré sú v
c)
rozpore s touto zmluvou,
5.

ak je objednávatel v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
d)
Odstúpenie od zmluvy sa uskuto ční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane, zárove ň s uvedením dvodu odstúpenia od zmluvy a je
účinné okamihom jeho doruč enia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doru čené
tretí deň po jeho odoslaní. Doruč uje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

6. Pokial dodávatel nie je schopný dodat alebo nedodá pinenie za cenu ur čenú podla čl. VI ods.2
tejto zmluvy, objednávate ľ je oprávnený dodávate ľovi doručit výpoveď najskr prvým dňom po
dni doruč enia oznámenia dodávatela, že nie je schopný pinit tieto záväzky. Zmluvné strany si
na tento účel dojednávajú výpovednú lehotu v dĺžke 2 mesiace, ktorá za čína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doru čenia výpovede predávajúcemu.
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7. V prípade zániku zmluvného vztahu sú zmluvné strany povinné vzájomne si spinit všetky
povinnosti, ktoré vznikli po dobu trvania tejto zmluvy. Prípadné ďalšie náklady súvisiace s
ukončením zmluvy, sú povinné zmluvné strany si nahradit na základe vzájomnej dohody.
8. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedat, a to aj bez udania d6vodu. Výpovedná doba je
2 mesiace a začína plynút prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doru čenia
výpovede dodávatelovi. Po čas plynutia výpovednej doby je predávajúci povinný riadne
poskytovat dohodnutý predmet pinenia.
9. Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpove ď sa doručujú druhej
zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne.
Zásielka uložená na pošte sa považuje za doru čenú po uplynutí troch pracovných dní odo d ňa
uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom
doručení sa považuje za doru čenie zásielky.

ČlánokX
SPOLOČNÉ A ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany budú zachovávat ml čanlivost o d6verných informáciách získaných pri pinení
záväzkov z tejto rámcovej dohody. Povinnost zachovávat ml čanlivost sa nevztahuje na prípady,
ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla
povinnosť zverejniť d6vernú informáciu druhej zmluvnej strane alebo jej čast. O vzniku tejto
povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informova ť bez zbyto čného odkladu.
2. Zmluvné strany si do 5 pracovných dní odo d ňa účinnosti tejto zmluvy písomne vymenia svoje
kontaktné osoby. Každá zmluvná strana je povinná zmenu kontaktnej osoby oznámi ť druhej
zmluvnej strane do 3 pracovných dní odo d ňa, kedy k tejto zmene došlo. Zmena kontaktných os6b
si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto rámcovej dohode.
3. Každá zrnluvná stranaje povinná oznámit druhej zrnluvnej strane zmenu svojich identifika čných
údajov uvedených v záhlaví tejto rárncovej dohody.
4. Právne vztahy osobitne neupravené touto rámcovou dohodou sa budú riadit pod ľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnyrni predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.
5. Táto zmluvaje povinne zverej ňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe
k informáciám (zákona č . 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami
§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č . 5 1 3/1 99 1 Zb. v znení neskorších predpisov) a s
ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov). Dodávate ľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a
faktúr dodávatela doručených obj ednávate ľovi.
6. Táto zmluva nadobúda platnost a je pre zmluvné strany záväzná odo d ňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý de ň, tak rozhodujúci je de ň neskoršieho podpisu. Táto
zmluva nadobúda účinnost dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) obj ednávate ľa.

ri

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z pinenia tejto zmluvy budú
riešit prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a
ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8. Táto zrnluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. jeden rovnopis pre dodávatela, jeden rovnopis
pre objednávatela.
9. Túto zmluvu je možné zmenit Ien na základe písomne vyhotovených o číslovaných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
10. Zmluvné strany prehasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu pre čítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasuju vlastnoru čne podpísali.
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