
Rámcová zmluvač. 201812

1. Strany uzavierajúce zmluvu

1.1 PREDÁVAJÚCI: Štefan Majoroš -  M.K.Trade.

Sídlo: Obrancov mieru 60, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený: Štefan Majoroš 
IČO: 37 753 771 
IČ pre DPH: SK1020570672 
Bankové spojenie: VUB pobočka Fiľakovo, 
číslo účtu: 17 468 194 55 / 2200

1.2 KUPUJÚCI: Nezábudka, n.o.

Sídlo: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený: Ing. Mária Veliká, riaditeľka 
IČO: 42000041 
DIČ: 2022103842
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Číslo účtu: 11361514/5200

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže podľa 
§ 269 a nasl. Obchodného zákonníka.

2.2 Na základe tejto zmluvy je stanovený právny režim dodávky kancelárskych 
potrieb, originálnych a neutrálnych tonerov ako aj renovácie tonerov do tlačiarní PC 
nazáklade uplatnených objednávok.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať kupujúcemu 
kancelárske potreby a vybrané druhy originálnych a neutrálnych tonerov ako
aj renovovaných čiernobielych tonerov do laserových tlačiarní k PC. Konkrétne 
druhykancelárskych potrieb, originálnych a neutrálnych tonerov ako aj renovovaných 
tonerov do laserových tlačiarní k PC a ich počet budú určené 
v jednotlivýchobjednávkach počas platnosti tejto zmluvy.

4. Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto dodania predmetu zmluvy:
4.2 Objednávka kupujúceho musí obsahovať názov a množstvo 

požadovaného tovaru, technické špecifikácie, termín a miesto plnenia, 
dátum vystavenia, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto plnenia najneskôr do 48 hodín od 
doručenia objednávky predávajúcemu v písomnej forme prostredníctvom:
- e-mailu: mktrade@mktrade.skalebo
- faxu na telefónne faxové číslo 047/4384063, alebo
- osobne na na prevádzke Koháryho 2, Fiľakovo



Predávajúci pred dodaním tovaru upozorní kupujúceho na dodávku tovaru. Výzvu 
uskutoční telefonicky, faxom alebo mailom na adrese kupujúceho, ktorá sa určí 
v objednávke.Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a 
prevzatie dodávkyv mieste určenia potvrdí svojím podpisom na dodacom liste.

4.3 Dopravu predmetu dohody na miesto určené kupujúcim zabezpečuje 
predávajúci navlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred 
jeho poškodením a znehodnotením. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar počas 
platnosti rámcovej zmluvy na miesto plnenia a to v akýchkoľvek množstvách, na 
základe objednávok.

5. Cena

5.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou strán uzavierajúcich túto 
zmluvu v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v Eurách vrátane 20% DPH.

5.2 Dohodnutá jednotková cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou 
predmetu zmluvy,t.j. vrátane balenia, dopravy na miesta dodania, naloženia a 
vyloženia tovaru do skladukupujúceho, atď.

5.3 Po prevzatí vadnej kazety od objednávateľa, predávajúci doručí bezplatne 
náhradné kazety.

5.4 Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok na trhu, napríklad v dôsledku 
legislatívnychzmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (zmena cla, DPH, dovoznej 
prirážky a pod.), a v iných riadne odôvodnených prípadoch, môže predávajúci 
iniciovať rokovanieo zmene ceny tovaru.

6. Platobné podmienky

6.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
a) bezhotovostný platobný styk bez zálohovej platby,
b) dohodnutá kúpna cena za zrealizovanie predmetu uplatnenej objednávky 
bude predávajúcemu poukázaná až po prevzatí predmetu objednávky na 
základe potvrdeného dodacieho listu a predloženej faktúry s 14-dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

6.2 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu 
riadnym a včasným splnením jeho záväzku.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho dňom zaplatenia tovaru.
7.2 Nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho dňom jeho

prevzatia kupujúcim.



8. Záručné podmienky a vady tovaru

8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne 
parametre podľaplatných noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje 
záruku po dobu 24mesiacov od prevzatia dodávky.

8.2 Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy bez zrejmých vád.
8.3 Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené 

pri preberanídodávky predmetu dohody predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 
ich zistení,najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný písomne sa 
vyjadriť k reklamácii do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 
znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.

8.4 Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať:
- číslo rámcovej zmluvy a číslo uplatnenej objednávky,
- popis vady alebo popis spôsobu akým sa vada prejavuje.

8.5 Uznané reklamované vady predávajúci odstráni spôsobom podľa bodu 8.8 
do 30 dní pouznaní vady.

8.6 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním, 
neodbornou obsluhoua údržbou predmetu zmluvy ako aj použitím nevhodného 
papiera v tlačiarni.

8.7 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú strany dohody 
postupovaťpodľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.8 Kupujúcemu vyplývajú z vád predmetu zmluvy nároky:
- požadovať bezplatnú výmenu vadného predmetu zmluvy, za nový.

8.9 Podmienky servisného zásahu:
Prevzatie zodpovednosti za opravu tlačiarne v prípade závady spôsobenej 
v súvislosti s použitím originálnych a neutrálnych tonerov ako ajrenovovaných kaziet 
je podmienené preskúmaním tlačiarne servisný mtechnikom predávajúceho. 
Identifikácia závady bude bezplatná:
- v prípade zistenia poškodenia tlačiarne vadou toneru /vysypanie toneru, mazanie 
papiera, iná vada toneru/. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje opravu 
tlačiarne vykonať na vlastné náklady, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. V prípade, 
ak príčinou závady nebola vada toneru, môže si predávajúci účtovať primerané 
náklady nazistenie príčin poškodenia tlačiarne.

9. Obaly, balenie, doklady

9.1 Predmet zmluvy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k 
jeho poškodeniupočas prepravy.

9.2 Predmet zmluvy bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom.
9.3 Prázdne obaly náplní budú odoberané pravidelne predávajúcim. 

Nepoužitelné budú ekologicky likvidované.

10.Zmluvné pokuty

10.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí 
predávajúci kupujúcemuzmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny vrátane 
DPH nedodaného predmetuzmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak o to 
kupujúci požiada.

10.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci 
právo požadovať odkupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy



vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci nebude požadovať od 
kupujúceho v tomto prípade zaplatenie úrokov z omeškania.

10.3 V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne, má 
kupujúci právopožadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
vadného plnenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma 
zmluvnými stranamia účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto 
zmluva sa uzatvára odpodpisu dohody na obdobie 12 mesiacov.

11.2 Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:
a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému 
termínu, alebo
b) ukončenie výpoveďou kupujúceho alebo predávajúceho, výpoveď musí mať 
písomnú formu, výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť prvým dňom 
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane 
doručená.

11.3 Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma 
stranamiuzavierajúcimi túto zmluvu.

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 
dva rovnopisy a predávajúci jeden rovnopis.

11.5 Strany uzavierajúce zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej 
podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej 
vôle, určite, vážne azrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Fiľakove dňa: / V . / / .  ž L ú J tŕ

Kupujúci


