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Základná škola Orábova 3, Košice

Zákazka: Náplne do tlačiarní

Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANí TOVAROV Č. 0212014
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2, §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom a účinnom znení (ďalej aj "Zmluva")
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

K .,.
UPUJUCI:

Názov:
Sídlo:
IČO:
OIČ:
Bankové spojenie (SWIFT):

Číslo účtu (IBAN):

Konajúci:
Tel. kontakt
E-mail:
Osoby oprávnené jednať vo veciach
techníckých:
zmluvných:
Účtovných a daňových:

Predávajúci:
Názov:
sídlo:
IČO:
OIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie (SWIFT):
Číslo účtu (!BAN):
Zapísaný:
Konajúci:
Tel. kontakt:
E-mail:
Osoby oprávnené jednať vo veciach
technických:
zmluvných:
účtovných a daňových:

Základná škola Drábova3, Košice
Drábova 3, 040 23 Košice - Sídlisko KVP
35542641
2021635726
KOMASK2X
SK94 5600 0000 0093 0907 2003
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditel'ka
055-6434601
hospodafKa@zsdrabova.sk

Mária Lechmanová
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
Mária Lechmanová

FORGY s.r.o.
Lomonosovova 14
36598836
2022072492
SK2022072492
CEKOSKBX

SK86 7500 0000 0040 0301 3219

00421905650897
forgy@forgy.sk

Forgáč Ján
Forgáč Ján
Forgáč Ján

(ďalej spoločne "zmluvné strany" a jednotiivo "zmluvná
strana")



Základná škola Orábova 3, Košice

Zákazka: Náplne do tlačiarní

Rámcová zmluva o dodaní tovarov Č. 0212014

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Kupujúci je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovatel'omje Mesto Košice. Kupujúci s ohl'adom na
svoje právne postavenie je verejným obstarávateľom a obstarávanie tovarov podlieha uplatneniu
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúci je súčasne subjektom verejného práva v zmysle ustanovenia § 261 Obchodného
zákonníka.

2) Zmluva sa uzatvára na základe vykonaného verejného obstarávania postupmi stanovenými
v zákone o verejnom obstarávaní pod názvom zákazky: "NÁPLNE DO TLAČIARNí".

3) Táto Zmluva určuje podmienky zadávania predmetu Zmluvy počas jej platnosti, najmä čo sa týka
ceny a predpokladaného množstva tovarov. Rámcová zmluva o dodaní tovarov nezakladá priamo
právo na plnenie predmetu Zmluvy.

4) Predávajúci vyhlasuje, že je osobou oprávnenou dodať tovar Kupujúcemu a vykonať ďalšie
súvisiace činnosti s tovarom v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Predávajúci v plnej miere akceptuje
povinnosť dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj ďalšie
povinnosti vyplývajúce z uskutočnenéhoverejného obstarávania.

Článok 2
Predmet Zmluvy

1) Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje na základe osobitných písomných objednávok Kupujúceho
podľa vzoru dodávať náplne do tlačiarní (ďalej aj »tovar") podl'a Prilohy č. 1 v množstve
a termínoch špecifikovaných v objednávkach Kupujúceho a súčasne previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k tovaru.

2) Kupujúci sa zaväzuje objednaný a dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú
kúpnu cenu.

3) Predávajúci berie na vedomie, že tovar dodá podľa jednotlivých objednávok Kupujúceho,kde bude
najmä špecifikovaný druh a množstvo tovaru. Objednávka môže obsahovat' ďalšie skutočnosti
potrebné a nevyhnutné pre riadne dodanie tovaru Kupujúcemu, pričom Kupujúci je oprávnený
použiť aj rub tlačiva objednávky.

4) Vzor objednávky Kupujúcehoje Prílohou č. 2 k Zmluve.
5} Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sú určité skutočnosti, práva a povinnosti zmluvných

strán dojednané vobjednávke odlišne od tejto Zmluvy, prednosť majú dojednania uvedené
v objednávke Kupujúceho.

Článok 3
Zadávanie objednávok na dodanie tovaru

1) Kupujúci zadáva objednávky tovaru podl'avlastného uváženia a podľa vlastných potrieb.
2) Predávajúcije povinný objednávku Kupujúcehoprevziať a jej prevzatie Kupujúcemupotvrdiť.
3) Objednávka je pre Predávajúceho záväzná v plnom rozsahu, pokiaľ sa Kupujúci písomne

nedohodnes Predávajúcimv konkrétnomprípade inak.
4) Predávajúci je oprávnený objednávku Kupujúceho odmietnuť len v prípade, ak objednávka

neobsahujetieto náležitosti:
a. druh tovaru
b. množstvo tovaru.



Základná škola Drábova 3, Košice

Zäkazka:Náplne do tlačiarní

Rámcová zmluva o dodaní tovarov Č. 0212014

Článok 4
Kúpna cena a platobné podmienky

1) Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a na základe úspešnej účasti vo verejnom obstarávaní uskutočneného Kupujúcim.

2) Cena za jednotlivý tovar je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy
a je platná počas trvania platnosti tejto Zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Zmluvná cena obsahuje všetky náklady Predávajúceho
spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu na miesto dodania.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za tovar dodaný na základe objednávok môže byť
do výšky 950,00 € bez DPH počas doby trvania Zmluvy, okrem nepredvídaných ekonomických
okolností, ktorou je všeobecný rast spotrebitel'skýchcien o viac ako 5 % (podl'a oficiálnych údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky týkajúcich sa inflácie spotrebiteľských cien za
predchádzajúce obdobie). Cena je stanovená na základe oceneného Zoznamu tovarových druhov,
ktorý je nedefrt.efnousúčasťou zmluvy ako Pn10ha č. 1.

4) Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. za správne
vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov zodpovedá Predávajúci v plnom rozsahu

5) Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu žiadne zálohy ani preddavky
na dodanie tovarov.

6) Kúpnu cenu za skutočne prevzatý tovar zaplatí Kupujúci Predávajúcemu na základe faktúry
vystavenej Predávajúcim s náležitosťami daňového dokladu, na jeho účet uvedený v úvode tejto
Zmluvy, a to do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený doručiť
Kupujúcemu faktúru na dodaný tovar najskôr v deň dodania tovaru Kupujúcemu.

7) Súčasťou faktúry podľa bodu 6) tohto článku musí byť aj dodací list podpísaný Kupujúcim.
8) Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa platného znenia zákona Č. 222/2004 Z. z. Odani z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj nasledovné údaje:
a. označenie zákazky,
b. číslo tejto Zmluvy,
c. presne slovami špecifikovaný predmet plnenia.

9) V prípade, že faktúra Predávajúceho nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti alebo nebude
zodpovedať skutočnosti, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie a
úpravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej alebo
doplnenej faktúry Kupujúcemu začína plynúť nová 7 dňová lehota splatnosti.

10) Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený dňom poukázania príslušnej
platby z jeho bankového účtu. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatokrKupujúci je povinný uhradiť faktúru v najbližší pracovný deň.

11) Miesto fakturácie je sídlo Kupujúceho.
12) Každá Zmluvná strana si hradí svoje bankové poplatky.
13) Všetky platby podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú prednostne bezhotovostným (bankovým)

prevodom a v mene euro (EUR).
14) Zmluvné strany sa dohodli, že najmä s ohľadom na momentálnu situáciu na trhu, v čase

celoplošnej realizácie akcií na podporu predaja, stanovením dlhodobo nízkych cien na vybrané
druhy tovaru je Predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu nižšiu cenu, ako je uvedené
v ponukovej cene.
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Rámcová zmluva o dodaní tovarov Č. 0212014

Článok 5
Dodacie lehoty

1) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar do 2 dní odo dňa doručenia
objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kupujúci je oprávnený vo vystavenej objednávke určiť
lehotu dodania dlhšiu ako stanovuje táto Zmluva, resp. je oprávnený určiť konkrétny termín
dodania tovaru.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že dňom dodania tovaru môže byť len pracovný deň. Sobota, nedel'a
alebo sviatok ako deň dodania tovaru môže byť stanovený len ak to Kupujúci v objednávke
výslovne požaduje, resp. ak sa na tom Zmluvné strany v konkrétnom prípade dohodli. V prípade,
ak by posledný deň dodacej lehoty tovaru podľa Článku 6 bod 1) Zmluvy pripadol na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, je Predávajúci povinný dodat' tovar najneskôr posledný pracovný deň pred
uplynutím takejto lehoty dodania. Dodanie tovaru v termíne, ktorý odporuje týmto ustanoveniam je
Kupujúci oprávnený odmietnuť, pričom nie je v omeškaní s prevzatím tovaru podľa tejto Zmluvy.

3) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo jeho časť v nasledujúcom mieste plnenia: Základná
škola Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice. Presnú adresu miesta plnenia sa Kupujúci
zaväzuje Predávajúcemu oznámiť v objednávke tovaru, ak adresa miesta plnenie nie je oznámená
Predávajúcemu inak. V prípade, ak presná adresa miesta plnenia nie je Predávajúcemu
v objednávke tovaru oznámená, a nebola Predávajúcemu oznámená ani iným spôsobom, je
adresa miesta plnenia sídlo Kupujúceho.

4) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený splniť záväzok dodat' tovar Kupujúcemu aj
prostredníctvom tretej osoby. V tomto prípade zodpovedá, ako by tovar dodával sám.

5) Riadne dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia (aj vykládka), odovzdanie
všetkých potrebných a nevyhnutných dokladov, listín a certifikátov vzťahujúcich sa na tovar, a ak to
povaha tovaru vyžaduje, tak aj inštaláciu tovaru (uvedenie do prevádzky), predvedenie funkčnosti .
a bezchybnosti tovaru, zaškolenie obsluhy, a zároveň prevod vlastníckeho práva.

6) Kupujúci je povinný v prípade splnenia povinnosti Predávajúceho podľa bodu 2) a bodu 5) tohto
Článku Zmluvy umožniť mu riadne dodanie tovaru, a to predovšetkým umožniť mu na nevyhnutnú
dobu nerušený vstup do miesta plnenia. Iný vstup do miesta plnenia je Predávajúci oprávnený
uskutočniť len po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán.

7) Riadne dodanie tovaru potvrdí Kupujúci Predávajúcemu podpisom dodacieho listu. Dodací list
obsahuje predovšetkým údaje o tovare, jeho súčastiach a príslušenstve, údaje o Odovzdaných
dokladoch vzťahujúcich sa na tovar, údaje o priebehu predvedenia funkčnosti a bezchybnosti
tovaru, a o priebehu zaškolenia obsluhy ak to povaha tovaru vyžaduje. Jedno vyhotovenie
dodacieho listu, resp. ich kópiu, podpísanú Predávajúcim odovzdá Predávajúci Kupujúcemu.

8) Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru a dodací list nepodpísať, najmä ak tento tovar
vykazuje zjavné vady, alebo sa vady prejavili v priebehu jeho dodania. V tomto prípade nie je
Kupujúci v omeskaní s prevzatím tovaru.

9) V prípade ak Kupujúci stanoví v objednávke tovaru s ohľadom na jeho charakter jeho množstvo len
približne, zmluvnými stranami dohodnutá záporná odchýlka (menej tovaru) je najviac 3 %.

10) Ak Predávajúci nezabezpečí po odmietnutí prevzatia tovaru podľa bodu 2) a podľa bodu 8) a 9)
tohto Článku jeho dodanie v požadovanom dodatočnom termíne, prípadne v požadovanom
množstve a kvalite do 24 hodín od odmietnutia, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť tovar od iného
predávajúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu nahradiť všetky škody, ktoré mu vznikli
dodaním tovaru od iného predávajúceho.
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Článok 6
Ďalšie dohodnuté podmienky

1) Predávajúci je povmny dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení v zmysle objednávok
Kupujúceho a ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa na tovar. Tovar bude balený
v obvyklých obaloch.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na
Kupujúceho dňom jeho riadneho dodania podl'a Článku 6 bod 5) Zmluvy a súčasne podpísania
dodacieho listu obomi Zmluvnými stranami podľa Článku 6 bod 7) Zmluvy.

3) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho riadneho dodania a podpísania dodacieho
listu.

4) zmluvné strany berú na vedomie, že pri odchýlkach v množstve dodaného tovaru, ak bol tento
v objednávke určený len približne, má Predávajúci nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar
skutočne dodaný.

5) Predávajúci vyhlasuje, že na tovare dodávanom v zmysle objednávok Kupujúceho neviaznu práva
tretích osôb, že tento tovar je zbavený akýchkoľvek faktických a právnych nedostatkov.

6} Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si všetku nevyhnutnú a potrebnú súčinnosť pre riadne
plnenie tejto Zmluvy.

7) Zmluvné strany sú povinné si vzájomne oznámiť akékoľvek požiadavky na poskytnutie súčinnosti
potrebnej pre plnenie Zmluvy, a ktorá je nad rámec povinností Zmluvných strán uvedených v tejto
Zmluve, spolu s požadovaným termínom jej poskytnutia, a to najneskôr 3 (slovom tri) dni pred
dňomjej požadovaného poskytnutia.

8) Pre účely Zmluvy a výkladu práv a povinností Zmluvných strán týkajúcich sa najmä zodpovednosti,
sa za vyššiu moc považujú nepredvídateľné prekážky a skutočnosti, ktoré sú nezávislé od vôle
Zmluvných strán a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, bránia im v splnení povinnosti a nemožno
rozumne predpokladať, že by tieto prekážky alebo skutočnosti odvrátili alebo prekonali alebo
predvídali, a to predovšetkým vojna, živelné pohromy.

9) Písomnosti si doručujú Zmluvné strany na adresu uvedenú na úvodnej strane tejto Zmluvy, ibaže
Zmluvná strana oznámi písomne druhej Zmluvnej strane zmenu adresy. Písomnosti podľa tejto
Zmluvy môžu byť doručované aj faxom alebo e-mailom. Zmluvné strany sú povinné doručovať
písomnosti spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o dni doručenia. Pre tento prípad sa
Zmluvné strany dohodli, že v prípade pochybností sa zásielka považuje za doručenú tretí p.) .
pracovný deň od jej odoslania.

10) Pre účely vzájomných právnych vzťahov podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné používať
merné jednotky metrickej sústavy (Medzinárodná sústava jednotiek SI).

Článok 9
, Zodpovednosť za vady, záruka za akosť, reklamačné konanie

1) Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu zodpovedajúcu dobe použiteľnosti tovaru, resp.
najmenej v trvaní stanovenom výrobcom tovaru.

2) Záruka poskytnutá Predávajúcim sa vzťahuje na výrobné vady, vady materiálu, vady vzniknuté
nesprávnou funkčnosťou tovaru alebo vadnou inštaláciou tovaru.

3) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, neoprávnenými
a neodbornými zásahmi Kupujúcim a tretími osobami do tovaru.

4) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady tovaru počas záručnej doby má Kupujúci právo
požadovať a Predávajúci povinnosť odstrániť vady tovaru na svoje náklady. Predávajúci je povinný
začať s odstraňovaním prípadných vád v lehote do 48 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúceho
a vady tovaru odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 3 dní odo dňa
začatia odstraňovania vád tovaru, ak z dohody Zmluvných strán o odstraňovaní vád tovaru
nevyplynie iná lehota na ich odstránenie.
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5) V prípade rozporov Zmluvných strán o zodpovednosti za vady, posúdenie, či tovar bol, alebo nebol

v okamihu poruchy správne používaný náleží odborníkom oboch Zmluvných strán, alebo
nezávislému znalcovi, menovaného po dohode oboch Zmluvných strán. Tento situáciu preverí
a definitívne rozhodne. Náklady odborného znalca znáša tá zo Zmluvných strán, ktorá bude
označená ako zodpovedná za vzniknutú vadu alebo škodu.

6) Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže tovar užívať pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá Predávajúci. V prípade, že pri odstraňovaní vád tovaru došlo k výmene jednotlivých
častí za nové, tak pre nové časti tovaru začína plynúť nová záručná doba.

7) Ďalšie práva a povinnosti vo vzťahu k vadám tovaru a záruke za akosť sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok 10
Doba trvania zmtuvy a jej ukončenie

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2014.
2) V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah pre daný

druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na
ktorú bola táto Zmluva uzavretá.

3) Pred uplynutím doby trvania Zmluvy podľa bodu 1) tohto Článku možno Zmluvu ukončiť:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. na základe písomnej výpovede Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 1

mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Predávajúcemu doručená.

c. písomným odstúpením zmluvnej strany od Zmluvy z týchto dôvodov:
i. ak zmluvná strana porušujúca svoju zmluvnú povinnosť túto svoju povinnosť nesplní ani

na základe písomného upozornenia druhej zmluvnej strany o jej porušovaní, a
v dodatočnej lehote ktorú mu druhá zmluvná strana súčasne poskytla, pričom podľa
dohody zmluvných strán táto dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní, alebo

ii. sa voči zmluvnej strane vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie
konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu
nedostatku majetku, ak bolo začaté vyrovnávacie konanie, alebo ak zmluvná strana
vstúpila do likvidácie, alebo

iii. sa splnenie Zmluvy stane nemožným.
Odstúpenie od Zmluvy musí mat' písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej
strane. Do doby doručenia odstúpenia od tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné plniť
všetky práva a povinnosti uvedené v tejto Zmluve.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia na www.zsdrabova.sk v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2) Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy a jej
prípadných dodatkov v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení so
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že prílohami k tejto Zmluve, okrem vyššie uvedených príloh, sú navyše:
Doklad oprávňujúci Predávajúceho dodávať tovar Kupujúcemu (Príloha č. 3).

4) Túto ZmJuvu je možné meniť len písomne po dohode zmluvných strán formou číslovaných
a podpísaných dodatkov, ktoré sa takto stávajú neoddeltteľnousúčasťou tejto Zmluvy.



Základná škola Orábova 3, Košice

Zákazka: Náplne do tlačiarni

Rámcová zmluva o dodaní tovarov Č. 0212014

5) Pokia!' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, slovami "deň", "týždeň", "mesiac" ako aj ich
gramatickými tvarmi a odvodeninami sa rozumejú vždy kalendáme dni, kalendárne týždne
a kalendárne mesiace.

6) Nadpisy a označenia článkov v Zmluve slúžia len k prehľadnosti a neberú sa do úvahy pri výklade
Zmluvy, a tieto sa rovnako nepovažujú za definície, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných
ustanovení.

7) Táto zmluva ako aj ostatné právne vzťahy, ktoré z tejto Zmluvy môžu vzniknúť a sú neupravené
touto zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a inými slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8) Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto Zmluvou.
V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, spory bude riešif všeobecný súd príslušný
podl'a slovenského práva.

9) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane z dôvodu
zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky neplatné alebo sporné, ostatné ustanovenia
Zmluvy ostávajú touto zmenou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia Zmluvy sa použije
ustanovenie platného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom
najbližšie zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia Zmluvy, alebo, ak nie je takéto
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom
styku obvyklý.

10) Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú určené pre
Kupujúceho a dva rovnopisy pre Predávajúceho. Každý rovnopis má charakter originálu.

11) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto Zmluvu prečítali, uzatvárajú ju slobodne,
určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním a na znak ich súhlasnej vôle prostej omylu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:

V dňa 1.5· Of -L.LJi/

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
DRÁBOVA 3, KOŠICE

ŕJ 1 Drábova 3
0~'(~ 040 23 KOŠICE

Základná škola Drábova 3, Košice

Dátum zverejnen,iá: .f 5-Of; < ;to('f

I • I
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu Kupujúceho: $nvk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA f
DRÁBOVA 3, KOŠICE

Drábova 3 I
040 23 KOŠICE -J
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Príloha Č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom NAPLNE DO TLACIARNI

BLACK COLOR Predpokl. Odber

DOPLŇTE Orginál Náhrada/Ekvivalent Renovácia Orginál Náhrada/Ekvivalent Renovácia Black/Color

OBSAH vml,

Typ zariadenia inl.zázn. Typ náplne g Black/Color bez DPH sDPH bez DPH sDPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

HP Photosmar! C 4180, C-410 ZRŠ HP 337,343 17,00 € 20,40 € O,OO€ 10,00 € 12,00 € 19,00 € 22,80 € 0,00 € 10,00€ 12,00 € 2/1

HP PSC 1315 HŠ,ŠJ 56,57 56/57ml 17,00 € 20,40 € 0,00 € 9,00 € 10,80€ 27,00 € 32,40 € 0,00 € 12,00 € 14,40 € 2/1

HP Deskjet 2050A AII-in-One J51 O series Vá HP 301 11,00 € 13,20 € 0,00 € 11,00 € 13,20 € 12,00 € 14,40 € 0,00 € 11,00 € 13,20€ 1/1

HP Deskjet F 2280 series AII-in-One ŠKD HP 21,22 11,00 € 13,20 € 0,00 € 8,00 € 9,60 € 14,00 € 16,80 € 0,00 € 12,00 € 14,40 € 3/3

HP Laser Jet P 1006 HŠ CB435A 55,00 € 66,00 € 0,00 € 15,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4

Q 6000A.Q 6000AQ

HP COLOR Laser Jet CM 1015 MFP VP 6000AQ 6000A 60,00 € 72,00 € 0,00 € 22,00 € 26,40 € 65,00 € 78,00 € 0,00 € 22,00 € 26,40 € 2/6

Samsung DonuPrint P121 O S, ML-6060D3€ 0,00 € O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3

Samsung CLP-310 Color Xpression ŠKD CLT 409 Y,M,C,BK 37,00 € 44,40 € O,OO€ 24,00 € 28,80 € 37,00 € 44,40 € 0,00 € 25,00 € 30,00 € 2/6

CANON iP4950 RŠ CLI 526(M,Y,C,BK,) 9,00 € 10,80 € 0,00 € 4,00 € 4,80 € 9,00 € 10,80 € 0,00 € 4,00 € 4,80 € 3/6

Kop. Stroj BIZHUB 215 TN 118 45,00 € 54,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DOPLŇTE INÉ TYPY NÁPLNi vhodné do tlač. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O,OO€ . 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O,OO€ O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

262,00 € 314,40 € 0,00 € 0,00 € 103,00 € 123,60 € 183,00 € 219,60 € 0,00 € 0,00 € 96,00 € 115,20 € 644,00 €.
S DPH 772,80 €

• o •

._.--_ ....

KOŠICE,07.04.2014

Z,b..KLADN
DH,ÁBOVA 3,KOŠICE
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lRegi,trstúrna SlGrrtačnýznak
mačka: a lehota:

Prflohy: Vybavuje:

Á ŠKOLA
Spracovaná cenová ponuka bude Prílohou Č. 1 kRámcovej zmluve o dodaní tovarov Č. 02/2014

Ostatné podmienky výzvy:

Uvedené v návrhu rámcovej zmluvy


