
Rámcová zmluva č. 2/2019 

na tonerové náplne 

 
uzatvorená podľa § 409 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

Kupujúci  :       Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín          

Sídlo       :       M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín         

štatutárny zástupca  :       Ing. Tatiana Nesvadbová         

bankové spojenie :       Štátna pokladnica          

IBAN   :       SK27 8180 0000 0070 0048 5812                                 

IČO   :       17060664         

DIČ   :       2020562324        

telefón              :       043/5884881         

email   :       dddk@vuczilina.sk 

               

 

Predávajúci  :     PROLINK, s.r.o    

Sídlo                            :     9.Mája 325/1,026 01 Dolný Kubín    

Zápis   :     09.10.2002    

štatutárny zástupca :     Peter Laurinčík 

kontaktná osoba :     Janka Pačesová    

bankové spojenie :    J&T    

IBAN   :    SK3783200000001600000594                                         

IČO   :    36407968                                           

IČ DPH                         :    SK2020132378      

telefón              :    04385864523      

email   :    prolink@prolink.sk     
  

  

Článok I  

Východiskové podklady pre uzavretie zmluvy   

  

1.1      Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky podľa §1 ods. 14 Zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na dodanie tonerových náplní a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") v súlade s ponukou 
Predávajúceho zo dňa 25.04.2019  

Článok II  

Predmet zmluvy a doba trvania zmluvy  

2.1  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tonerové náplne - len 
originál, nie repas  vs. kompatibil.(ďalej len „Tovar" alebo aj „Predmet plnenia") počas doby trvania 
tejto Zmluvy a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar podľa článku IV 
tejto Zmluvy. Doba trvania tejto Zmluvy je odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 20.05.2020 alebo 
do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku IV bod. 4.2 tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá zo 
skutočností nastane skôr.  



2.2  Tovarom v zmysle tejto Zmluvy sa rozumejú tonerové náplne špecifikované v prílohe č. 1 (Cenová 
ponuka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.   

2.3  Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka predmetu zmluvy sa bude realizovať a k plneniu podľa tejto 
Zmluvy dôjde len a výlučne na základe písomných záväzných objednávok Kupujúceho. 
Kupujúcemu nevyplýva z tejto Zmluvy povinnosť Tovar objednať a kúpiť.  

Článok III  

Podmienky dodávky a odberu tovaru a miesto plnenia  

3.1  Podmienkou dodania Tovaru zo strany Predávajúceho je písomná záväzná objednávka Kupujúceho. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený uskutočniť objednávku Tovaru písomne, 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Objednávka sa stane záväznou pre obe zmluvné strany 
pri písomnej objednávke, jej preukázateľným doručením Predávajúcemu a pri mailovej objednávke 
jej mailovým potvrdením Predávajúcim.  

3.2  Predávajúci je povinný dodať Tovar v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia záväznej 
objednávky Predávajúcemu, ktorá bola Predávajúcemu doručená niektorým zo spôsobov uvedených 
v bode 3.1 tohto článku. Zmluvné strany sa môžu od lehoty dodania uvedenej v tomto článku 
písomnou dohodou odchýliť.  

3.3  Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne, telefonicky alebo zaslaním správy na 
elektronickú adresu informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo by 
mohla brániť, sťažuje alebo by mohla sťažiť dodanie Tovaru v lehote dodania dohodnutej podľa 
bodu 3.2 tohto článku s dôsledkom jej predĺženia. Takéto oznámenie musí byť Kupujúcim v lehote 
troch (3) pracovných dní písomne potvrdené jedným zo spôsobov uvedených v prvej vete tohto 
bodu s účinnosťou podľa bodu 3.1 tohto článku. Ak dôjde zo strany Predávajúceho k predĺženiu 
lehoty dodania dohodnutej podľa bodu 3.2 tohto článku, nie je tým dotknutá povinnosť 
Predávajúceho zaplatiť zmluvnú sankciu za omeškanie podľa článku V tejto Zmluvy s výnimkou 
prípadov, keď k omeškaniu dodania došlo pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou pre účely tejto 
Zmluvy sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom 
možnom úsilí neodvrátiteľná.  

3.4  Predávajúci nie je oprávnený upraviť alebo inak pozmeniť druh alebo množstvo Tovaru, ktorý bol 
Kupujúcim vyšpecifikovaný v konkrétnej záväznej objednávke okrem prípadu, ak by sa zmluvné 
strany na možnosti takejto úpravy výslovne písomne dohodli. Ekvivalenty sú prípustné len po 
vzájomnej dohode zmluvných strán.  

3.5  Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar do sídla Kupujúceho, alebo do sídla jeho kancelárii (ďalej 
len „Miesto plnenia"). Prípadnou zmenou adresy sídla Kupujúceho, alebo sídla jeho kancelárii, 
oznámenou Predávajúcemu spôsobom podľa bodu 3.1 tohto článku, dôjde aj k zmene Miesta 
plnenia podľa tejto Zmluvy.  

3.6  Za riadne dodaný Tovar sa považuje Tovar dodaný riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch, 
v bezchybnom stave a v kvalite podľa príslušných noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v súlade ustanoveniami tejto Zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje spresniť termín dodania 
Tovaru najneskôr 24 hodín pred jeho dodaním, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

3.7  Predávajúci je povinný dodať Tovar spolu s dodacím listom, ktorý Kupujúci po odkontrolovaní 
množstva, druhu, kúpnej ceny jednotlivých položiek, ich kvality a dohodnutého spôsobu balenia 
Tovaru Predávajúcemu písomne potvrdí. Podmienky dohodnuté v tejto Zmluve sú neoddeliteľnou 
súčasťou každej potvrdenej objednávky.  

3.8  Dodací list musí obsahovať:  

a) označenie Predávajúceho a Kupujúceho,  

b) presné označenie a množstvo dodaného Tovaru,  

c) cenu Tovaru bez uvedenia dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH") a cenu Tovaru vrátane 
DPH  

d) dátum dodania a prevzatia Tovaru.  



3.9  Záväzok Predávajúceho dodať Tovar podľa objednávky sa považuje sa splnený dňom odovzdania 
Tovaru Kupujúcemu v lehote podľa bodu 3.2 tohto článku a písomným potvrdením dodacieho listu 
Kupujúcim. Kupujúci je pri potvrdzovaní dodacieho listu zastúpený ním poverenou osobou, ktorá je 
zástupcovi Predávajúceho známa. 3.10 Vlastnícke právo k Tovaru dodanému na základe 
objednávky a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho dňom písomného 
potvrdenia dodacieho listu.  

3.11  Nedodanie Tovaru Predávajúcim v lehote dlhšej ako jeden týždeň po lehote uvedenej v bode 3.2 
tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Predávajúceho a oprávňuje 
Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy. Právom Kupujúceho je aj odstúpenie od zmluvy v prípade, že 
predávajúci nie je schopný dodať tovar za jednotkové zmluvné kúpne ceny jednotlivých položiek 
uvedené v prílohe č. 1. Tým však nie je dotknutý nárok Kupujúceho postupovať podľa článku V 
bod 5.1 tejto Zmluvy.  

 

 

Článok IV  

Kúpna cena a platobné podmienky  

4.1 Kúpna cena jednotlivých položiek Predmetu plnenia je stanovená na základe úspešnej ponuky 
Predávajúceho ako víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania, v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to vo výške uvedenej v 
prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

4.2 Celková cena za Predmet plnenia sa stanoví ako súčet súčinov objednaných množstiev Tovaru a 
zmluvných jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že celková kúpna cena dodaného Tovaru počas celkovej doby trvania tejto Zmluvy 
nepresiahne 2791,43 Eur bez DPH, čo pri 20% sadzbe tvorí sumu 3349,72 Eur s DPH.  V prípade, 
ak by hrozilo prekročenie finančného limitu stanoveného podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci 
povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho..  

4.3 Jednotková kúpna cena jednotlivých položiek Tovaru je platná a nemenná počas celej doby trvania 
tejto Zmluvy a jej súčasťou sú aj všetky náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním Tovaru do 
Miesta plnenia. Jednotková kúpna cena sa môže upraviť počas platnosti zmluvy nižšie v prípadoch, 
že sa zistí, že ceny na trhu sú nižšie v priebehu platnosti zmluvy. Jednotková kúpna cena 
jednotlivých položiek Tovaru môže byť upravovaná len na základe okolností, ktoré nastali nezávisle 
od vôle Zmluvných strán a to len v prípade:  

a) ak počas doby trvania tejto Zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám alebo administratívnym 
opatreniam štátu, ktoré majú priamy vplyv na jednotkovú kúpnu cenu ktorejkoľvek z položiek 
Tovaru,  

b) ak dôjde počas doby trvania tejto Zmluvy k zníženiu jednotkovej kúpnej ceny ktorejkoľvek z 
položiek Tovaru je Predávajúci povinný o tom písomne informovať Kupujúceho rovnako ako o 
akciovom znížení položiek Tovaru. V takomto prípade sa jednotková cena príslušného Tovaru 
v tomto rozsahu zníži, alebo  

c) ak počas doby trvania tejto Zmluvy dôjde k zmene colných alebo daňových predpisov alebo k 
iným podobným opatreniam, ktoré majú priamy vplyv na jednotkovú kúpnu cenu ktorejkoľvek 
z položiek Tovaru. Dôvod úpravy jednotkovej kúpnej ceny jednotlivých položiek Tovaru musí 
byť preukázaný.  

4.4 DPH bude účtovaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v čase 
fakturácie.  

4.5 V prípade, ak počas doby trvania tejto Zmluvy sa prestane niektorý Tovar uvedený v prílohe  

č. 1 tejto Zmluvy vyrábať, Predávajúci je povinný ho po dohode s Kupujúcim nahradiť iným 
výrobkom rovnakej, lepšej alebo porovnateľnej kvality a v rovnakej alebo nižšej kúpnej cene 
vyradeného Tovaru.  



4.6 Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní Tovaru podľa objednávky Kupujúceho a jeho prevzatí 
Kupujúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry bude dodací list potvrdený podľa článku III bod 3.7 a 
3.9. tejto Zmluvy.  

4.7 Úhrada za každú uskutočnenú dodávku Predmetu plnenia sa uskutoční bezhotovostným prevodom 
na účet Predávajúceho, a to na základe faktúry Predávajúceho doručenej Kupujúcemu so splatnosťou 
do 14 dní odo dňa jej doporučeného písomného doručenia do sídla Kupujúceho.  

4.8 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu len za skutočne dodaný a prevzatý Tovar. Faktúra za dodaný Tovar 
musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti určené podľa 
predchádzajúcej vety alebo k nej nebudú priložené všetky požadované doklady, Kupujúci je 
oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa 
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry zastavuje a nová lehota splatnosti podľa bodu 4.7 tohto 
článku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej alebo opravenej 
faktúry do sídla Kupujúceho.  

 

 

Článok V  

Sankcie  

 
5.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru v lehote podľa článku III bod 3.2 tejto 

Zmluvy, má Kupujúci právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny 
objednávky, s dodaním Tovaru podľa ktorej je Predávajúci v omeškaní, a to za každý aj začatý deň 
omeškania s dodaním Tovaru až do jeho dodania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

5.2 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry po termíne splatnosti určenom podľa článku IV 
bod 4.7 tejto Zmluvy, má Predávajúci právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške rovnajúcej sa 
základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením 
peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z 
omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.  

5.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky Zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne Zmluvnej 
strane porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. V prípade 
vzájomných nárokov môžu byť tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 358 a 
nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

Článok VI  

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady  

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na Tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada Tovaru stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti 
Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci takisto 
zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením 
niektorej z povinností Predávajúceho podľa tejto Zmluvy.  

6.2 Kupujúci je povinný vady Predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom čo sa o nich 
dozvedel a to prostredníctvom doporučeného písomného listu alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty. Oznámenie vád uskutočnené Kupujúcim prostredníctvom elektronickej pošty musí byť 
následne do troch (3) pracovných dní potvrdené doporučeným písomným listom zaslaným na adresu 
Predávajúceho.  

6.3 Predávajúci je povinný v rámci záručnej doby odstrániť všetky vady Tovaru v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka na vlastné náklady, a to najneskôr do siedmych 5 dní odo dňa 
doručenia reklamácie podľa bodu 6.2 tohto článku, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci 
pri reklamácii použije na identifikáciu predmetu reklamácie číslo dodacieho listu.  



 

 

 

 

Článok VII  

Ukončenie zmluvy a odstúpenie  

7.1  Táto Zmluva zanikne:  

a) uplynutím doby jej trvania,  

b) vyčerpaním finančného limitu,  

c) splnením všetkých práv a povinností, ktoré Zmluvným stranám vyplývajú z tejto Zmluvy,  

d) písomnou dohodou Zmluvných strán,  

e) písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou, alebo  
f) písomnou výpoveďou Kupujúceho.  

7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej aj „deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia všetky vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou 
stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

7.3 Ak Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou alebo právnymi predpismi a na písomnú výzvu 
Kupujúceho toto konanie a jeho následok v určenej lehote neodstráni, je Kupujúci oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v zmysle ustanovenia § 349 a § 
351 Obchodného zákonníka. Predchádzajúca písomná výzva Kupujúceho sa nevyžaduje v prípade 
odstúpenia od Zmluvy zo strany Kupujúceho podľa článku III bod 3.11 a čl. VII bodu 7.4 tejto 
zmluvy  

7.4 Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy:  

a) ak Predávajúci nedodrží kvalitu Predmetu plnenia,  

b) ak Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodávku objednaného množstva Tovaru,  

c) ak Predávajúci poruší povinnosť uvedenú v bode 7.8 tohto článku alebo  

d) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim.  

7.5 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržanie termínu plnenia pri akýchkoľvek 
dvoch samostatných plneniach (t.j. plneniach na základe dvoch objednávok) alebo porušenie 
povinnosti Predávajúceho odstrániť reklamované vady.  

7.6 Odstúpenie od Zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy však nie je dotknuté právo Kupujúceho požadovať náhradu škody v plnej 
výške a zmluvnú sankciu podľa čl. V bodu 1. do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.  

7.7 Kupujúci je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď podľa predchádzajúcej 
vety musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená Predávajúcemu.  

7.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu v právnom postavení 
Predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Predávajúceho, je Predávajúci 
povinný oznámiť tieto skutočnosti Kupujúcemu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy tieto 
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu v dôsledku 
porušenia tejto povinnosti a Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa 
považuje aj zmena bankového spojenia Predávajúceho, pričom k tejto informácii je Predávajúci 
povinný poskytnúť aj písomné potvrdenie príslušnej banky.  

Článok VIII  

Záverečné ustanovenia  



8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné dokumenty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto 
Zmluvou sa budú doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch osobitne 
stanovených touto Zmluvou aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky s následným 
písomným potvrdením tejto komunikácie a jeho doručením druhej zo Zmluvných strán. Za deň 
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením „adresát 
neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s iným označením podobného významu, za deň 
doručenia zásielky sa považuje deň vrátenia tejto zásielky odosielateľovi.  

8.2 Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

8.3 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým dotknutá 
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že namiesto 
neplatných a neúčinných ustanovení Zmluvy sa použijú platné ustanovenia, ktoré sú obsahom a 
účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.  

8.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy môžu byť Zmluvnými stranami vykonané iba 
písomne, číslovanými dodatkami podpísanými štatutárnym orgánom alebo splnomocneným alebo 
povereným zástupcom štatutárneho orgánu Predávajúceho a štatutárnym orgánom alebo povereným 
zástupcom štatutárneho orgánu Kupujúceho. Dodatok k Zmluve musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine. V opačnom prípade sa 
má za to, že k platnému uzavretiu dodatku k Zmluve nedošlo.  

8.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 
Predávajúci a dve (2) vyhotovenia obdrží Kupujúci.  

8.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnou stranou, ktorá ako posledná pripojila 
svoj podpis a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzavreli slobodne a vážne, nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s prejavom ich vôle a svoj súhlas s 
obsahom Zmluvy potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.  

8.8 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

  

  

  
Za kupujúceho                                                                          Za predávajúceho  
  
 
 
V Dolnom Kubíne dňa  21.05.2019                                            V Dolnom Kubíne  dňa 21.05.2019 

  

  

  

  
 
 
....................................................................                        ...................................................  

 
  
  
  
  
  
  
  



  
   



 

 


