RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU TOVARU –
REKLAMNÉ PREDMETY
číslo: xxxx/2018
§ 409 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) ďalej len
„Rámcová dohoda“ medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Článok I
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Fakturačná adresa:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDR. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

00151882
SK2020798395

Osoby oprávnené konať
vo veciach technických:
Tel./e-mail:

prof. RNDR. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

Ing. Lívia Holienková , 02/69 253 140, livia.holienkova@cvtisr.sk,
Ing. Jana Kováčová, 02/69 253 162, jana.kovacova@cvtisr.sk,
Bc. Olga Besedičová, 02/69 253 132, olga.besedicova@cvtisr.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
1.2 Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
vo veciach technických:
a zmluvných:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Tel./ e-mail: tel: xxxxxxxxxxx, e-mail:
(ďalej len “Dodávateľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Článok II
Preambula
1.

Objednávateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národné projekty
z Operačného programu Výskum a inovácie:



Projekt č. 1: Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby
výskumných inštitúcií (NISPEZ IV), kód ITMS: 313011I407, číslo zmluvy:
OPVaI/NP/2/2017, osoba zodpovedná za komunikáciu: Ing. Lívia Holienková.



Projekt č. 2: Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre
inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II) kód ITMS: 313011F988, číslo zmluvy
.... osoba zodpovedná za komunikáciu: Ing. Jana Kováčová,
a pre národné projekty z Operačného programu Ľudské zdroje:



Projekt č. 3: Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom
priestore (SK4ERA), kód ITMS: 313011N917, číslo zmluvy....................osoba
zodpovedná za komunikáciu: Bc. Oľga Besedičová.
Prijímateľom národného projektu je štátna príspevková organizácia Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR), ktorá je verejným
obstarávateľom v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.

3.

4.

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára v zmysle § 1 ods. 12 písm. v) bod 3 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní“).
Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky stanovené § 1 ods. 12 písm. v) bod 3 zákona
o verejnom obstarávaní spoločne s § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a teda je chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak
aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci
programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo
inak znevýhodnené osoby v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade ak sa vyhlásenie Dodávateľa v zmysle predchádzajúceho odseku ukáže
nepravdivým, Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi
z nepravdivého vyhlásenia.
Článok III
Predmet Rámcovej dohody

1.

2.

3.

4.
5.

Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi na
základe jeho konkrétnej čiastkovej objednávky reklamný a propagačný materiál
s potlačou (ďalej len „tovar“). Bližšia špecifikácia tovaru vrátane cien tvorí Prílohu č. 1
tejto Rámcovej dohody a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Dodávateľ bude realizovať jednotlivé dodávky podľa potreby objednávateľa na základe
vystavenej objednávky a za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode (ďalej len
„predmet dohody").
Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi objednané tovary a služby dodať
a Objednávateľ sa zaväzuje tovary a služby prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú
cenu.
Dodávateľ zabezpečí dodávku tovarov a služieb vlastným technickým vybavením
a personálnym zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym
zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah.
Dodávateľ dodá len tovary a služby, ktoré vyhovujú platným normám SR a odpovedajú
požadovanému štandardu.
Všetky náklady spojené s dodávkou tovarov a služieb do miesta plnenia znáša Dodávateľ.

Článok IV
Dodacie podmienky
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Dodávateľ na základe požiadania objednávateľa dodávku tovarov ocení cenami, ktoré
si zmluvné strany vopred navzájom písomne odsúhlasia. Samotné dodanie realizuje až
na základe písomnej objednávky Objednávateľa doručenej prostredníctvom e-mailu
doručeného na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Dodávateľa uvedenú v Článku I
tejto rámcovej zmluvy.
Objednávka Objednávateľa sa považuje za záväznú pre obe zmluvné strany ak nie
je vystavená v rozpore s touto Rámcovou dohodou.
Objednávka sa považuje za doručenú a za záväznú momentom jej odoslania
Dodávateľovi e-mailom na adresu Dodávateľa, uvedenú v objednávke alebo osobne,
potvrdenú podpisom dodávateľa.
V prípade, že objednávka neobsahuje náležitosti stanovené v tejto Rámcovej dohode,
je Dodávateľ povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenú v objednávke.
Objednávka musí obsahovať: označenie Dodávateľa a Objednávateľa, uvedenie druhu
tovaru, ceny a času uskutočnenia dodávky, ktoré majú byť dodané a sú špecifikované
v o v o p r e d p r e b i e h a j ú c e j k o m u n i k á c i i , o d v olávku, že objednávka je
vystavená na základe tejto Rámcovej dohody a dátum objednávky.
Doručením objednávky Dodávateľovi, ktorá neodporuje tejto Rámcovej dohode, sa
objednávka považuje za uzavretú.
Dodávateľ sa zaväzuje po doručení objednávky d o d a ť t o v a r y n ajneskôr v čase
dohodnutom vo vopred prebiehajúcej písomnej komunikácii a na základe objednávky.
Miestom dodania tovaru pri všetkých objednávkach bude: CVTI SR, Lamačská cesta
8/A, 811 04 Bratislava.
Rozsah objednaných tovarov z celkového množstva bude upresňovaný objednávkami zo
strany objednávateľa tak, aby bola zabezpečená ich včasná dodávka.
Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a kvalite.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie dodaných tovarov v prípade, že
t o v a r y nezodpovedajú požadovanej kvalite, alebo sa nezhodujú s objednávkou
Objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovarov podpisom osoby oprávnenej za
neho konať na dodacom liste, ktorý predloží Dodávateľ pri odovzdávaní tovaru.
Podpisom dodacieho listu sa dodanie tovarov považuje za prevzaté.
Počas platnosti Rámcovej dohody dodávateľ nie je oprávnený svoje dodávateľské práva
na predmet Rámcovej dohody, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na
základe výsledku verejného obstarávania s Objednávateľom preniesť alebo postúpiť na
iného Dodávateľa.
Článok V
Cena a platobné podmienky

1.
2.

3.

Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Maximálna
cena
Rámcovej
dohody je
......................
€
(slovom:
.........................................................................€) bez DPH. K cene bude účtovaná DPH
podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Cena jednotlivých tovarov je pre Objednávateľa konečná a zahŕňa v sebe aj dopravné

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

náklady.
Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie dohody.
V prípade, že Dodávateľ nevie dodať Objednávateľovi požadované t o v a r y , alebo
nie je schopný dodať požadované tovary za ceny dohodnuté vopred, je Objednávateľ
oprávnený vypovedať túto Rámcovú dohodu.
Objednávateľ uhradí cenu za dodanie požadovaných tovarov a služieb prevodným
príkazom na základe vystavenej faktúry Dodávateľom na číslo účtu v nej uvedeným.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z.
z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať tieto minimálne náležitosti:
obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH dodávateľa, názov, sídlo, IČO, IČ DPH
objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov
podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane
DPH, názov projektu, ITMS kód, podpis oprávnenej osoby a číslo objednávky.
Dodávateľ zároveň s faktúrou doručí vystavené Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní
a realizácii zákazky a Prílohu k potvrdeniu pre zamestnávateľa na príslušný rok (tlačivá
sú zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
http://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-prezamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-sozp.html?page_id=13012.
Dodávateľ bude vystavené faktúry doručovať Objednávateľovi poštou, alebo osobne
do podateľne na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry vystavenej Dodávateľom je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov
EFRR, dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými stranami
v súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
Ak Objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry predloženej Dodávateľom,
Objednávateľ je oprávnený vyzvať Dodávateľa, aby nedostatky opravil alebo doplnil.
Dodávateľ je povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní od ich vrátenia objednávateľom. Po opätovnom doručení faktúry
Dodávateľovi plynie lehota jej splatnosti odznova.
Článok VI
Doba trvania Rámcovej dohody

1.

2.

Rámcová dohoda sa uzatvára na d o b u u r č i t ú a t o n a 2 4 m e s i a c o v o d
n a d o b u d n u t i a ú č i n n o s t i t e j t o R á m c o v e j d o h o d y , ale najviac
v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške ........................ € (slovom:
......................................€ ) bez DPH. K cene bude účtovaná DPH podľa zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny
sadzby DPH cena bude upravená.
Táto Rámcová dohoda zaniká:
a) uplynutím doby alebo prekročením finančného rozsahu podľa predchádzajúceho
bodu tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) výpoveďou s 2-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu,
d) výpoveďou s 15-dňovou výpovednou lehotou z dôvodu podstatného porušenia
ustanovení tejto Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
e) odstúpením od Rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia Rámcovej dohody,

3.
4.

5.

f) ak sa podstatne zmenia finančné podmienky poskytovania finančných oprávnených
výdavkov podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP)
v rámci schváleného projektu,
g) z ostatných dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku.
Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Objednávateľa sa považuje
neuhradenie faktúry po uplynutí doby dlhšej ako 30 dní odo dňa jej splatnosti.
Za podstatné porušenie tejto Rámcove dohody zo strany Dodávateľa sa považuje
porušenie:
a) nesplnenie podmienok uvedených čl. II bod 3. tejto Rámcovej dohody
b ) čl. IV bodu 7 a13 tejto Rámcovej dohody a/alebo
c) čl. V bodu 5 tejto Rámcovej dohody.
Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. c) tohto článku začína prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. d) tohto článku začína plynúť dňom nasledujúcim
po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.
Článok VII
Zodpovednosť za vady a záruka

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať požadované tovary v množstve a v kvalite
v súlade s touto Rámcovou dohodou a objednávkou Objednávateľa. Dodaný tovar alebo
jeho časť môže Objednávateľ odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady dodaného
tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru a zámenu tovaru
v porovnaní s čiastkovou zmluvou, resp. objednávkou a že dodaný tovar nie je originál.
Dodávateľ je povinný na vlastné náklady takýto tovar odviezť z priestorov Objednávateľa
a dodať mu tovar bez vád.
Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia
tovarov od Dodávateľa.
Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať počas záručnej doby vlastnosti
vymedzené v Prílohe č.1 Rámcovej dohody a že tovar bude spôsobilý na použitie za
účelom, na aký sa tovar obvykle používa. Záručná doba je dva roky a začína plynúť odo
dňa prevzatia tovaru Objednávateľom, t. j. odo dňa uvedeného na dodacom liste.
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi vady v akosti tovaru bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej Záručnej doby (ďalej
len „Oznámenie o vadách“).
Dodávateľ je povinný bezodkladne od dňa prijatia Oznámenia o vadách doručiť
písomne svoje stanovisko Objednávateľovi.
V prípade, že reklamácia je oprávnená, má Objednávateľ nárok na odstránenie zistených
vád bezodplatne v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 10 pracovných dní.
V prípadoch vád Tovaru a nárokov z nich postupujú Zmluvné strany v súlade
s ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Na nároky Objednávateľa z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 a nasl.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Voľbu nároku z vád tovaru
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi v zaslanom oznámení o vadách alebo bez
zbytočného odkladu po tomto oznámení. V prípade oprávnenej reklamácie môže
Objednávateľ požadovať podľa svojho uváženia:
a) vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti,
b) zľavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti,
c) výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar,

d) opravu tovaru vykazujúceho vady akosti.
Popri nárokoch ustanovených v tomto bode tohto článku má Objednávateľ nárok na náhradu
škody.
Článok VIII
Zmluvné pokuty a sankcie
1.

2.

V prípade omeškania Dodávateľa s dodávkou tovaru má Objednávateľ právo na
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z hodnoty
objednaného tovaru.
V prípade omeškania Dodávateľa s vybavením reklamácie, má Objednávateľ právo na
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z celkovej ceny
chybne dodaného tovaru.
Článok IX
Osobitné ustanovenia vyplývajúce z povahy zdroja financovania
z fondov európskeho spoločenstva

1.

2.

3.
4.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady (ES) č.
1303/2013 zo 17. decembra 2013 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými
orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 292/2014 a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady
(ES) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly
a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Dodávateľovi žiadna odmena,
náhrada ani iné plnenie.
Dodávateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na
základe požiadavky Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených
subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom
doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za
účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto
zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ.
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo
strany Dodávateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.
V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti
a nedodania požadovaných podkladov zo strany Dodávateľa, je povinný Dodávateľ túto
škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú
vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ v programovom období 2014-2020 do 31.12.2028.
Článok X
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodávateľ berie
na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Dodávateľ súhlasí
so zverejnením tejto Rámcovej dohody, čiastkových zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia Rámcovej dohody im nie sú známe
žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie tejto Rámcovej dohody,
resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k plneniu predmetu Rámcovej dohody.
Právne vzťahy Rámcovou dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Rámcová dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami
k Rámcovej dohode, podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Rámcovou dohodou
si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody. Písomnosť sa
považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila odosielajúcej Zmluvnej strane ako
nedoručená.
Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných kontaktných údajov (napr.
číslo účtu, e-mailovej adresy) je Zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná
bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane spolu s uvedením nového
kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie, nového čísla účtu, prípadne
novej e-mailovej adresy.
Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá z o Z mluvných strán
d o s t a n e po dvoch vyhotoveniach.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú dohodu prečítali, obsahu, ktorý považujú za
určitý a zrozumiteľný porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je:
Príloha č. 1 – špecifikácia tovaru.

V Bratislave dňa ..................

V Bratislave dňa ..................

______________________
za Objednávateľa
..................................................

______________________
za Dodávateľa
.................................................

