I. Zmluvné strany
kupujúci:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Registrácia:

Prešovská rozvojová agentúra
Dubová 5, 080 01 Prešov
Ing. Iveta Baranová, generálna riaditeľka
37885456
2022369437
Tatra banka, pobočka Prešov
0029 2784 6908/1100
Zapísaná v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie
č.2007/03874/Pa-0 dňa 20.3.2007, právoplatnosť odo dňa
23.3.2007

ďalej len „kupujúci“
a
predávajúci:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Registrácia:
ďalej len „predávajúci“

FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Erik Lang, štatutárny zástupca
36507741
2022040724
SK2022040724
Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov
2623796729/1100
obchodný register OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 16443/P

sa ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roku, na základe úplného a vzájomného konsenzu o
všetkých nižšie uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení rámcovej zmluvy o
obchodnej spolupráci v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273
Obchodného zákonníka.
II. Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar a služby
spojené s užívaním tovaru podľa tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo
k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň
kúpnu cenu.

2.2.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar súvisiaci so zabezpečovaním
a vykonávaním administratívnych a kancelárskych prác. Ide o kancelárske potreby
a pomôcky v bežnom rozsahu a kvalite, ktoré budú špecifikované v objednávkach
priebežne vrátane činnosti uvedenej v čl. IV. Bod 4.8.

2.3.

Kupujúci si vyhradzuje právo upravovať požadované dodávky tovaru v závislosti
od svojich prevádzkových potrieb a finančných možností a rozširovať rozsah druhov
kancelárskych potrieb a pomôcok aj v závislosti na obnove zariadení výpočtovej
a kancelárskej techniky.

2.4.

Každá samostatná objednávka vystavená v rámci tejto zmluvy je v zmysle Obchodného
zákonníka považovaná za samostatný obchodný prípad.

III. Spôsob odovzdania a prevzatia tovaru
3.1.

Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že priebežné dodávky tovaru budú realizované na
základe čiastkových objednávok Kupujúceho, ktoré Predávajúci obdrží mailom alebo
písomne. V objednávke bude špecifikovaný druh a množstvo tovaru, prípadne
požiadavka na kvalitu tovaru.
Odovzdanie a prevzatie tovaru bude realizované do sídla kupujúceho, a to:
Prešovská rozvojová agentúra, Dubová 5, 080 01 Prešov, resp. podľa dohody.

3.2.

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa článku II. tejto zmluvy podľa požiadaviek
kupujúceho, deň dodania musí byť vopred známy, min. 5 kalendárnych dní a kupujúci
sa zaväzuje tento tovar prevziať v uvedený deň. Náklady súvisiace s dodaním tovaru
znáša Predávajúci.

3.3.

Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na
tovar vzťahujú.
IV. Kúpna cena a jej splatnosť

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. o cenách, že cena jednotlivých
dodávok tejto zmluvy bude fakturovaná podľa aktuálnej cenovej ponuky na trhu so
zodpovedajúcim zvýhodnením, ktoré prislúcha kupujúcemu pri dlhodobom odbere od
jediného predávajúceho.

4.2.

Predpokladaná celková cena tovaru je v max. výške do 10 000,00 eur s DPH, slovom:
desaťtisíc eur.

4.3.

Predpokladaná ročná hodnota predmetu zmluvy je do 1 500,00 € s DPH, slovom:
jedentisícpäťsto eur.

4.4.

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu za dodaný tovar na bankový účet
predávajúceho, najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru.

4.5.

V cene uvedenej v bode 4.1. tohto článku je zahrnutá DPH. Cena bude kupujúcemu
fakturovaná bezprostredne po odovzdaní tovaru, prípadne po odstránení nedostatkov
zistených pri odovzdaní tovaru. Stanovená predpokladaná celková cena je konečná
a nemenná.

4.6.
-

Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
označenie predmetu kúpy a číslo zmluvy,
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky predávajúceho,
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky kupujúceho,
bankové spojenie predávajúceho a kupujúceho,
fakturovanú čiastku,
splatnosť podľa kúpnej zmluvy,
DPH,
podpis predávajúceho.
Súčasťou faktúry je aj dodací list.

4.7.

V prípade, ak kupujúci požiada predávajúceho o vykonanie prác nad rámec dohodnutý v
tejto zmluve, bude odmena medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnutá vo forme
písomného dodatku k tejto kúpnej zmluve, alebo samostatnou zmluvou. V prípade
obmedzenia rozsahu kúpy a tým aj prác predávajúceho, bude cena znížená adekvátne
skutočne vykonaným prácam.

4.8.

Zmluvná cena zahŕňa aj náklady na zber, odvoz a ekologickú likvidáciu tonerov,
cartridgov a pások, ktoré nie sú vhodné na renováciu a nie je možné ich ďalšie použitie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odoberať ich na základe požiadaviek objednávateľa.

V. Termín dodania
5.1. Tovar bude dodávaný v termíne od júla 2015 do decembra 2020. Všetky položky
budú bližšie špecifikované pri objednávaní.

VI. Zodpovednosť za chyby
6.1.

Predávajúci zodpovedá za riadne a bezchybné dodanie tovaru čo do množstva, druhu
a kvality tovaru ,zodpovedajúcemu predmetu zmluvy a objednávke od Kupujúceho.

6.2. Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť podpisom dodacieho listu, resp. faktúry
obidvomi zmluvnými stranami.
6.3. Kupujúci je povinný prípadné chyby reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení
elektronicky prípadne písomnou formou, kde uvedie, ako sa chyba prejavuje.
6.4. Predávajúci je povinný najneskôr do 7 kalendárnych dní oznámiť Kupujúcemu, či
reklamáciu uznáva, alebo z akých dôvodov ju odmieta uznať.
6.5. V prípade uznanej reklamácia sa Predávajúci zaväzuje odstrániť vzniknutú chybu do 7
kalendárnych dní. V prípade neuznania reklamácie platia ustanovenia Obchodného
zákonníka .
VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.

7.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na území
Slovenskej republiky.
7.3. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
7.4.

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

7.5.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

7.6.

Táto zmluva bola vyhotovená v 2-och exemplároch s platnosťou originálu, z toho 1
exemplár obdrží predávajúci a 1 exemplár obdrží kupujúci.

7.7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V Prešove, dňa 30.06.2015

.....................................................
Prešovská rozvojová agentúra
Ing. Iveta Baranová
kupujúci

.....................................................
FORDAT, s.r.o.
Erik Lang
predávajúci

