RÁMCOVÁ DOHODA
uzatvorená v súlade s § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník'')

Objednávateľ:

I. Zmluvné strany
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(TnUAD )
Študentská 2
911 50 Trenčín
štatutárny zástupca : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD
IČO : 31 1 18259
DIČ;2021376368

TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení
zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002.
(ďalej len „objednávateľ")
a
Zhotoviteľ:

Aditio, s.r.o,
Golianova 109
949 t2 Nitra
štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Červenáková, konateľ
IČO: 46 9 5 1 8 6 5
DIČ:2023667129
IČ D P H: SK 2023667129

zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vložka č. 3336l/N
(ďalej len „zhotoviteľ")
II. Predmet Rámcovej dohody
1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je výroba a dodávka dosiek pre absolventov
objednávateľa, uvedených v žiadosti o predloženie-cenovej ponuky.
2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje vyrobiť a dodať predmet Rámcovej dohody a objednávateľ
sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa
ďalej uvedených podmienok.
3. Plnenie Rámcovej dohody je možné len na základe objednávok, vystavených
objednávateľom počas doby trvania tejto Rámcovej dohody.
4. Osobou oprávnenou vystavovať a podpisovať objednávky za objednávateľa je rektor
TnUAD.
5. Zhotoviteľ si je vedomý, že objednávateľovi z tejto zmluvy neplynie povinnosť objednať
celý náklad 1385 kusov zelených a 215 kusov červených dosiek pre absolventov podľa
predloženej ponuky. Minimálne objednané množstvo je 700 ks v jednej objednávke.

III Cena za predmet Rámcovej dohody
Cena za predmet Rámcovej dohody, respektíve súhrn zmluvných cien čiastkových zmlúv,
nesmie byť počas doby platnosti tejto Rámcovej dohody vyšší ako 7 680,- EUR vrátane
DPH. (slovom sedemtisíc šesťstOosemdesiat EUR). Cena za 1 kus 4,80 €/ks (vrátane
DPH). Cena je konečná.
K zmene ceny môže dôjsť iba v prípade zmeny štátom stanovených sadzieb, colných
sadzieb, dovoznej prirážky, DPH. Prípadná úprava ceny predmetu Rámcovej dohody bude
realizovaná v dodatkom k tejto Rámcovej dohode.
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IV. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. III, ods. 1, tejto
Rámcovej dohody na základe faktúr zhotoviteľa. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní
od ich doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.
V prípade, ak faktúra nie je vystavená podľa tejto Rámcovej dohody má objednávateľ
právo vrátiť ju do termínu splatnosti Predávajúcemu na jej opravu. Lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení opravenej faktúry.
Zhotoviteľ má právo v prípade omeškania platby objednávateľa s úhradou podľa tohto
článku, ods. 1 tejto Rámcovej dohody na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodávkou predmetu tejto Rámcovej
dohody, objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške
0,5 % z ceny omeškanej dodávky za každý deň omeškania.

V. Termín a miesto dodania, harmonogram plnenia Rámcovej dohody
. Zhotoviteľ zrealizuje jednotlivé objednávky do7 týždňov od prevzatia objednávky.
. Miesto dodania je sídlo objednávateľa uvedené v článku I tejto zmluvy.
. Splnením záväzku zhotoviteľa sa rozumie odovzdanie predmetu Rámcovej dohody
v dohodnutom mieste, čase, množstve osobe určenej objednávateľom.
VI. Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ určí v objednávke pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru, ktorý
jeho prebratie potvrdí podpisom v dodacom liste alebo faktúre.
2. Odmietnutie dodávky zo strany objednávateľa je možné v prípade jeho evidentnej
nefunkčnosti, alebo fyzického poškodenia.
3. Objednávateľ neumožní tretej osobe vykonať zásah do predmetu Rámcovej dohody.
.

VII. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednané množstvá dosiek pre absolventov objednávateľa
požadovaných parametrov, v stanovenom čase a na stanovené miesto.
2. Cena za dovoz predmetu zmluvy je zahrnutá v cene.
VIII. Odstúpenie od Rámcovej dohody a jej zánik
1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípade ak druhá
zmluvná strana, napriek písomnému upozorneniu, poruší ustanovenie tejto Rámcovej
dohody závažným spôsobom. Za závažné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje
najmä zmena dohodnutej ceny v zmysle článku III, ods. 1, nedodržanie dohodnutého
termínu dodania o viac ako 3 dni.

2.

Odstúpenie od Rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej
zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej dohody nastávajú dňom
doručenia písomného oznámenia p odstúpení od Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Rámcovú dohodu možno doplniť, alebo meniť len formou písomných dodatkov
k Rámcovej dohode, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody. Vzťahy touto Rámcovou
dohodou výslovne neupravené sa prednostne riadia príslušnými ustanoveniami zo
zadávacej dokumentácie zákazky, následne Obchodným zákonníkom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží
jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Rámcová dohoda je uzatvorená na dobu určitú na 24 mesiacov odo dňa účinnosti,
prípadne do vyčerpania limitu určeného verejným obstarávaním. Zmluva nadobúda
platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred podpísaním riadne
prečítali, že Rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné a zrozumiteľné.

za zhotoviteľa

za objednávateľa

