
Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Číslo zmluvy Predávajúceho: KZ/73/100518 

Rámcová dohoda na dodávku tovaru a služieb 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Kupujúci: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Právnická osoba zriadená osobitným predpisom - zákon č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej 
univerzity v Trenčíne v znení zákona č. 209/2002 Z. z. o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a 
o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

31118259 
nie je platca 
2021376368 
Štátna pokladňa 

ICO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

(ďalej len „Kupujúci") 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Zapísaný v: 

Štatutárny zástupca: 
Splnomocnený zástupca: Ing. Ján Hrouzek, PhD. 
IČO: 35 6934 87 
IČ DPH: SK2020310083 
DIČ: 2020310083 

Hermes LabSystems, s.r.o. 
Púchovská 12, 831 06 Bratislava 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
oddiel: Sro., vložka č.: 11272/B 
RNDr. Andrej Vadkerti - konateľ 

(ďalej len „Predávajúci") 

II. Preambula 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody použil postup zákazky s 
nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

III. Predmet Rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu na základe jeho 
konkrétnej objednávky tovary (náhradné diely a spotrebný materiál ku spektroskopickým 
zariadeniam) a služby (servisné, preventívne, aplikačné, kvalifikačné a iné). Predávajúci bude 
realizovať objednávky podľa potreby Kupujúceho na základe vystavenej objednávky a za podmienok 
uvedených v tejto Rámcovej dohode (ďalej len „predmet dohody"). 

2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcim objednané tovary a'služby dodať a Kupujúci sa zaväzuje tovary 
a služby prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. 
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3. Predávajúci dodá len materiály, ktoré vyhovujú platným normám SR a odpovedajú požadovanému 
štandardu. 

IV. Dodacie podmienky 

1. Objednávka Kupujúceho sa považuje za záväznú pre obe zmluvné strany ak nie je vystavená v rozpore 
s touto Rámcovou dohodou. 

2. Objednávka sa považuje za doručenú a za záväznú momentom jej odoslania Predávajúcemu e-
mailom na adresu Predávajúceho, uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo osobne, 
potvrdenú podpisom Predávajúceho. 

3. V prípade, že objednávka neobsahuje náležitosti stanovené v tejto Rámcovej dohode, je Predávajúci 
povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Kupujúceho prostredníctvom e-mailu na 
adresu kontaktnej osoby uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody. 

4. Objednávka musí obsahovať: označenie Predávajúceho a Kupujúceho, uvedenie druhu tovarov 
a služieb, ceny a času dodania tovarov a služieb, a ktoré sú špecifikované v prílohe objednávky (v 
rozpočte), odvolávku, že objednávka je vystavená na základe tejto Rámcovej dohody a dátum 
objednávky. 

5. Predávajúci je povinný dodať objednané tovary a služby v požadovanom rozsahu a kvalite. 

6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaných tovarov a služieb v prípade, že 
nezodpovedajú požadovanej kvalite, alebo sa nezhodujú s objednávkou Kupujúceho. 

7. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prevzatie dodaných tovarov a služieb podpisom osoby oprávnenej za 
neho konať na dodacom liste, ktorý predloží Predávajúci pri dodaní tovarov a služieb. Podpisom 
dodacieho listu sa dodanie považuje za prevzaté. 

8. Počas platnosti Rámcovej dohody, Predávajúci nie je oprávnený svoje dodávateľské práva na 
Predmet rámcovej dohody, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku 
verejného obstarávania s Kupujúcim, preniesť alebo postúpiť na iného Predávajúceho. 

V. Cena a platobné podmienky 

1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. 

2. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie dohody. 

3. Kupujúci uhradí cenu za dodanie požadovaných tovarov a služieb prevodným príkazom 
prostredníctvom finančného ústavu na základe vystavenej faktúry Predávajúcim na číslo účtu v nej 
uvedené. 

4. Faktúry vystavené Kupujúcim musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. 
budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť 
Predájúcemu na doplnenie/opravu. V takomto prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 
až doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry Kupujúcemu. 

5. Dodávajúci bude vystavené faktúry doručovať Kupujúcemu poštou, alebo osobne do podateľne na 
adrese: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Za uhradenú sa faktúra 
považuje v momente odpísania platby z bankového účtu Kupujúceho. 
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VI. Doba trvania Rámcovej dohody 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 05. 2020, ale najviac v dohodnutom finančnom 
rozsahu vo výške 12 055,00 € bez DPH, 14 466,00 € s DPH. V prípade zmeny sadzby DPH cena bude 
upravená. 

2. 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) odstúpením od Rámcovej dohody s 30-dňovou výpovednou lehotou v prípade podstatného 

porušenia Rámcovej dohody. 

3. Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Kupujúceho sa považuje neuhradenie 
faktúry po uplynutí doby dlhšej ako 30 dní odo dňa jej splatnosti. 

4. Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. c) tejto Rámcovej dohody začína prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota bodu 2 písm. d) 
tejto Rámcovej dohody začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

VII. Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať požadované tovary a služby v množstve a v kvalite v 
súlade s touto Rámcovou dohodou a objednávkou Kupujúceho. 

2. Nebezpečenstvo škody na dodaných tovaroch a službách prechádza na Kupujúceho momentom 
prevzatia tovarov a služieb od Predávajúceho. 

3. Predávajúci poskytuje na dodané tovary záruku v dĺžke 6 mesiacov a na služby záruku v dĺžke 3 
mesiace. 

4. Vady dodaných tovarov a služieb reklamuje Kupujúci ihneď ako ich zistí, bez zbytočného odkladu. 

5. Predávajúci je povinný do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie doručiť písomne svoje stanovisko 
Kupujúcemu. 

6. V prípade, že reklamácia je oprávnená, má Kupujúci nárok na odstránenie zistených vád bezodplatne 
do 30 dní alebo ak to vyplýva z povahy vady, možno určiť termín jej ukončenia vzájomnou písomnou 
dohodou. 

VIII. Zmluvné pokuty a sankcie 

1. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním požadovaných tovarov a služieb, alebo v prípade 
nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaných tovarov a služieb prác má Kupujúci právo 
na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z hodnoty objednaných 
prác. 

2. V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do 
omeškania a je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej 
ceny, a to za každý týždeň omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne 
uplatní. 

3. V prípade omeškania Predávajúceho s vybavením reklamácie, má Kupujúci právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z celkovej ceny. 
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IX. 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. 

2. 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. 

3. Právne vzťahy Rámcovou dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Rámcová dohoda môže byťdoplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k Rámcovej dohode, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

8. 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. 

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho: 

V B V" 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD 
rektor splnomocnený zástupca 
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