Rámcová zmluva č. 201402
1. Strany uzavierajúce zmluvu

1.1 Predávajúci: Štefan Majoroš – M.K.Trade.
Sídlo: Obrancov mieru 60, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Štefan Majoroš
IČO: 37753771
IČ pre DPH: SK1020570672
Bankové spojenie: VUB pobočka Fiľakovo,
číslo účtu: 1746819455/0200

1.2 Kupujúci: Mesto TORNAĽA
Sídlo: Mierová 14
Zastúpený: Mgr. Anna S z ö g e d i, primátor
IČO: 00319091
DIČ: 2021132586
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8320500/5200

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a smernice č. 33/2013.

2.2 Na základe tejto zmluvy je stanovený právny režim dodávky kancelárskeho papiera A4 pre
laserovú tlač, pre potreby Mestského úradu Tornaľa, vrátane služieb spojených s dodaním a
vyložením tovaru na základe uplatnených objednávok.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať kupujúcemu kancelársky papier
A4 pre laserovú tlač. Konkrétne druhy kancelárskeho papiera a ich počet budú určené
v jednotlivých objednávkach počas platnosti tejto zmluvy.

4. Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto dodania predmetu zmluvy: Mestský úrad, Mierová 14, Tornaľa

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: tornala@mktrade.sk alebo
- faxu na telefónne faxové číslo 047/552 38 00, alebo
- osobne na na prevádzke Francisciho 1, Tornaľa
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 dodávky v mieste určenia potvrdí svojím
podpisom na dodacom liste.

4.3 Dopravu predmetu dohody na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na
vlastné 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 celkovej
hodnote 2 849,40 Eur s 20% DPH v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

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 skladu kupujúceho,
atď.

5.3 Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok na trhu, napríklad v dôsledku legislatívnych zmien,
ktoré majú dopad na tvorbu ceny (zmena cla, DPH, dovoznej prirážky a pod.), a v iných riadne
odôvodnených prípadoch, môže predávajúci iniciovať rokovanie o 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 30-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

7.1Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho dňom zaplatenia tovaru.

7.2Nebezpečenstvo 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 podľa platných
noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov 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 preberaní
dodávky 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 po
uznaní vady.

8.6 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním, neodbornou obsluhou
a údržbou predmetu .

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

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

9. Obaly, balenie, doklady

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

9.2 Predmet zmluvy bude dodaný spolu s dodacím listom.

10. Zmluvné pokuty

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

10.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od
kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň
omeškania.

10.3 V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo
požadovať 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 stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva sa uzatvára od podpisu dohody
na obdobie 12 mesiacov.

11.2 Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : príloha č. 1 k rámcovej zmluve – Špecifikácia
technických parametrov predmetu zákazky.

11.3 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.

11.4 Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami
uzavierajúcimi túto zmluvu.

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy
a predávajúci dve rovnopisy.

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

V Tornali dňa: 19.02.2014

---------------------------------------Predávajúci

-------------------------------------Kupujúci

príloha č. 1:

Špecifikácia technických parametrov predmetu zákazky.

TP

MJ

Hodnota

Formát

Poznámky

A4

Gramáž

g/m2

80 +/- 3

PN-ISO 536:1996

Vlhkosť

%

3,8-5,0

PN-ISO 287:1994

Hrúbka

µm

106 +/- 3

PN-EN ISO 534:2005

146 +/- 3

PN-ISO 11475:2002

Belosť CIE
Opacita

%

≥91

ISO 2471:1998

Priedušnosť

cm3/min

≤1.250

PN-P-50176-3:1994

Drsnosť

cm3/min

220+/-60

PN-93/P-50166.02

Klimatické podmienky:

RH 50 +/- 2 % temp. 23+/- 1oC

PN-EN-20187 :2000

ISO 9001 – systém manažérstva kvality,
ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva,
ISO 9706 – Informácie a dokumentácia. Papier na dokumenty. Požiadavky na stálosť
OHSAS 18001 – certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V Tornali dňa: 19.02.2014

---------------------------------------Predávajúci

-------------------------------------Kupujúci

