Rámcová dohoda

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z,z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH:
IBAN:

Jánsky, s.r.o
Misionárska 17,949 01 Nitra
Peter Jánsky
50 606 387
2120393187
SK2120393187
SK57 1100 0000 0029 4003 2618

(ďalej len „dodávateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
00 164 895
20 21 24 66 23
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Ing. Jaroslav Dóczy,PhD., riaditeľ DAB v Nitre

uzatvárajú rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare“) v nasledovnom
znení:
Článok II
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
1.

Predmetom rámcovej dohody je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi objednávateľom a
dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto rámcovej dohody a na jej základe
vyhotovených objednávok dodávať pre objednávateľa tlačové materiály pre potreby
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2.
3.

objednávateľa vyhotovené podľa ním dodaných podkladov v rozsahu a za podmienok písomne
dohodnutých pri preberaní podkladov od objednávateľa.
Predmetom rámcovej dohody sú služby v oblasti tlače a grafického dizajnu, podľa špecifikácie
a ceny, ktoré tvoria prílohu č.1 a č.2 rámcovej dohody, a to počas doby platnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo zúžiť alebo rozšíriť predmet plnenia tejto rámcovej dohody z dôvodov
na strane objednávateľa, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia rámcovej dohody predvídať.

Článok III
TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2019 alebo do vyčerpania finančného
limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Článok IV
PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK
1. Rámcová dohoda sa bude plniť na základe písomných objednávok. Objednávky sa budú
vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.
2. Objednávky je objednávateľ oprávnený zasielať na adresu oprávnenej osoby dodávateľa
prostredníctvom e-mailovej správy, faxom alebo písomne poštou.
3. Dodávateľ potvrdí prijatie objednávky objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy.
4. Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na túto rámcovú dohodu, dátum vystavenia
objednávky, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto dodania,
určenie kontaktnej osoby, ktorá preberie tovar.
5. Objednávky je objednávateľ oprávnený vyhotovovať výlučne prostredníctvom kontaktných osôb.
6. Lehota dodania tovaru na základe objednávok sú 3 kalendárne dni, v mimoriadnych prípadoch
5 kalendárnych dní od akceptácie objednávky predávajúcim.
7. Objednávateľ vyberie tovar zo zoznamu výrobkov uvedenom v Ocenenom zozname tlačových
materiálov so špecifikáciou jednotlivých položiek (Príloha č.1 tejto rámcovej dohody).
8. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť dodať tovary tak, aby bola zabezpečená
dostatočná ochrana pred ich poškodením a znehodnotením.
9. Ceny pre objednávky budú vychádzať z Oceneného zoznamu tlačových materiálov, so
špecifikáciou jednotlivých položiek (Príloha 1 tejto rámcovej dohody).
10. Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto rámcovej dohody objednávateľ odobral
celé množstvo tovaru podľa prílohy č.1 tejto rámcovej dohody.

Článok V
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA
1. Miestom plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je :
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
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2. Odovzdanie predmetu rámcovej dohody sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu
oprávnenými osobami zmluvných strán v mieste dodania podľa odseku 1 tohto článku,
v dohodnutých termínoch a množstvách.
3. Prepravu predmetu rámcovej dohody na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
4. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických a právnych
vád, riadne, včas a v dohodnutom množstve. Ak budú mať tovary vady už v čase odovzdania a
preberania, objednávateľ tovar neprevezme a vráti dodávateľovi, ktorý je povinný vady odstrániť
do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím na charakter
vád nedohodnú inak. Do času, kým dodávateľ nedodá tovar bez vád, je v omeškaní s dodaním
tovaru.
5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody ihneď po jeho prevzatí a
podpísaní dodacieho listu.

Článok VI
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zmluvná cena je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
Cena tovaru podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v prílohe č. 1.
Objednávateľ na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Dodávateľovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávateľovi dňom dodania predmetu tejto
rámcovej dohody na miesto dodania a podpísaním dodacieho listu oprávnenými osobami
zmluvných strán. Dodávateľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa dodania predmetu
rámcovej dohody.
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je v súlade s § 10b zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinný realizovať prieskum trhu za účelom aktualizácie ceny tovaru, za ktorú by bolo možné
tovar aktuálne kúpiť na trhu; na účely porovnania cien je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú,
obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny. Takýto prieskum trhu
musí byť realizovaný na relevantnom trhu minimálne prostredníctvom troch nezávislých ponúk
na jednotlivé položky tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky podľa plánovanej požiadavky
na dodanie tovaru. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu
musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými
v tejto rámcovej dohode. O prieskume trhu musí objednávateľ evidovať písomnú dokumentáciu.
V prípade, ak je cena jednotlivých položiek tovaru, ktoré majú byť predmetom objednávky,
určená priemerom z troch najnižších cien jednotlivých položiek tovaru zistených na relevantnom
trhu nižšia ako cena jednotlivých položiek tovaru určená podľa ods. 3 tohto článku, je kupujúci
povinný v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu vypočítanému priemeru ceny jednotlivých položiek tovaru.
Ak prieskum trhu realizovaný objednávateľom preukázateľne overí, že cena jednotlivých
položiek tovaru určená priemerom z troch najnižších cien jednotlivých položiek tovaru na
relevantnom trhu, ktorá má byť predmetom objednávky, je nižšia ako cena jednotlivých položiek
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tovaru určená podľa ods. 2 tohto článku, zaväzuje sa predávajúci dodať jednotlivé položky tovaru
objednávateľovi za cenu zodpovedajúcu vypočítanému priemeru ceny jednotlivých položiek.

Článok VII
ZÁRUKA
1. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady tovaru, ktoré zistil dodatočne po
podpise dodacieho listu a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávateľ je povinný
k oznámeniu sa písomne vyjadriť do 24 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady. Odo dňa
oznámenia vád do času odstránenia vád, záručná doba neplynie.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru bez vád.
3. Ak počas trvania záručnej doby nebude tovar vykazovať dohodnuté vlastnosti, kupujúci uplatní
písomnú reklamáciu, ku ktorej je dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Ak sa v tejto lehote dodávateľ k reklamácii nevyjadrí,
má sa za to, že s opodstatnenosťou reklamácie súhlasí. Oprávnené reklamované vady je dodávateľ
povinný odstrániť najneskôr 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 umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie.
5. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom.
6. Ak dodávateľ neodstráni vady predmetu plnenia ani v primeranej lehote a vada je takého
charakteru, že predmet plnenia nie je možné užívať, je objednávateľ oprávnený požadovať
dodanie náhradného predmetu plnenia požadovanej kvality a rovnakej hodnoty.
Článok VIII
ZMLUVNÉ SANKCIE
1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením objednávky tejto rámcovej dohody je objednávateľ
oprávnený účtovať 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 dodávateľ právo požadovať od
objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň
omeškania.
3. Ustanovenia bodov 1. a 2. neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane objednávateľa alebo
dodávateľa. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť
ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa §
373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa
objednávky a zmluvy, ktorá vznikla v príčinnej 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 dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.
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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 zabezpečovaných
skutočností.

Článok IX
UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY
1.

Rámcová dohoda zaniká okrem uplynutia doby, na ktorú bola dohodnutá tiež dohodou,
odstúpením od zmluvy a výpoveďou.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, keď sa pre druhú zmluvnú stranu
stalo plnenie zmluvných povinností úplne nemožným.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
c) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu; výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
4. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu plnenia,
- ak cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
- dodávateľ dodá objednávateľovi predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto
zmluvou,
- ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
5. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane, zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je
účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené
tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
6. Pokiaľ dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa čl. V tejto
rámcovej dohody, objednávateľ je oprávnený dodávateľovi doručiť výpoveď najskôr prvým
dňom po dni doručenia oznámenia dodávateľa, že nie je schopný plniť tieto záväzky. Zmluvné
strany si na tento účel dojednávajú výpovednú lehotu v dĺžke 2 mesiace, ktorá začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede predávajúcemu.
7. V prípade zániku zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné vzájomne si splniť všetky
povinnosti, ktoré vznikli po dobu trvania tejto zmluvy. Prípadné ďalšie náklady súvisiace s
ukončením zmluvy, sú povinné zmluvné strany si nahradiť na základe vzájomnej dohody.
8. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba
je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia
výpovede dodávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby je predávajúci povinný riadne
poskytovať dohodnutý predmet plnenia.
9. Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpoveď sa doručujú druhej
zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne.
Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa
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uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom
doručení sa považuje za doručenie zásielky.

Článok X
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy osobitne neupravené touto rámcovou dohodou sa budú riadiť podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná 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. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s
ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov). Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a
faktúr dodávateľa doručených objednávateľovi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) objednávateľa.
4. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre dodávateľa, jeden
rovnopis pre objednávateľa.
5. Túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených očíslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, rámcová dohoda
nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto
rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

V Nitre, dňa:

V Nitre, dňa:

Peter Jánsky
konateľ Jánsky s.r.o.

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ DAB v Nitre
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Príloha

č.

Formulár- plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
Upozornenie: Vyplnený forrnulár r1a plnenie kritéria vloží uchád zač na

z ačiatok

1.

Obchodné meno uc hádzača: J ánsky s. r.o.

2.

Sídlo alebo miesto podnikania u c há dzača: Misioná rska 17, 949 01 Nitra

svojej ponuky!

Návrh na plnenie kritéria
1. kritérium: cena predmetu zákazky vrátane DPH

l

c..•

23582.4 EUR

V Nitre dňa 1. 08. 2018

Peter Jánsky
pečia tka, meno a podpis o oby
oprávnenej konať v mene uchádzača

l

Príloha č. 2

~~~~~~
sadzba, prípmva do tlače, príprav formátov pre
inzerciu a web
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