RÁMCOVÁ DOHODA
č. p. 02/2019
uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

1.Kupujúci:Poľnonákup TATRY, a.s.

Sídlo:Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
Štatutárny orgán:JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva

IČO:36 447 927
DIČ:2020021058
IČDPH:SK 2020021058
Bankové spojenie:1701562/0200

IBAN:SK57 0200 0000 0000 0170 1562
SWIFT:SUBASKBX
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka
č. 10026/P
(ďalej len „ Kupujúci")
2.Predávajúci 1:INCOS s.r.o., Košice
Sídlo:Werferova 1, Košice - mestská časť Juh 040 11
Štatutárny orgán:Ing. Stanislav Tomko, konateľ
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s.

Číslo účtu :2922915345/1100
IBAN:SK341100000002922915345
SWIFT:TATRSKBX
IČO:31 664 105
DIČ:2020482211
IČDPH:SK2020482211
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 243 l/V
(ďalej len „ Predávajúci 1")
Predávajúci 2:AS servis, s.r.o.

Sídlo:Cesta Svätého Ladislava 6, Moldava nad Bodvou 045 01
Štatutárny orgán:Ing. Štefan Szomoray, konateľ
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu :28290998958/0200

IBAN:SK08020000000028290998958
SWIFT:SUBASKBX
IČO:36 589 985
DIČ:2021952482
IČ DPH:SK2021952482
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.

16212/V
(ďalej len „ Predávajúci 2 ")

(Kupujúci a Predávajúci ďalej aj len „Zmluvné strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana" alebo
„Účastníci")

Nakoľko
A.Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže,

predmetom ktorej je dodanie nižšie vymedzených tovarov; Oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ/S S90 zo dňa
10. 05. 2019 pod značkou 2019/S 090-215138 (ďalej aj ako "Verejné obstarávanie"
v príslušnom gramatickom tvare).
B.Do Verejného obstarávania predložili súťažnú ponuku aj Predávajúci. Na základe vyhodnotenia

súťažných ponúk predložených do Verejného obstarávania, boli ponuky Predávajúcich
vyhodnotené vo Verejnom obstarávaní ako úspešné. Zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej
dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v
zmysle vyhláseného Verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka dohodli na tejto Rámcovej dohode (ďalej
aj len ako "Dohoda" alebo „Rámcová dohoda" v príslušnom gramatickom tvare):

I.

Predmet plnenia Rámcovej dohody
1.1.Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Predávajúcich:
a)po opätovnom otvorení súťaže podať ponuku na predmet Dohody na základe výzvy

Kupujúceho na predkladanie ponúk a
b)v prípade prijatia ponuky Kupujúcim s ním uzatvoriť Čiastkovú zmluvu na^ dodávku
tovaru, špecifikácia ktorého je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Dohody, podľa Čiastkovej
zmluvy (ďalej len „Čiastková zmluva" alebo „Objednávka") a
c)na základe Čiastkovej zmluvy plniť, t. j. dodať požadovaný tovar (ďalej len „tovar"), v
súlade s jej podmienkami.

1.2.Účelom tejto Rámcovej dohody je
a)úprava postupu a podmienok opätovného otvárania súťaže a následného uzatvárania

Čiastkových zmlúv, počas platnosti tejto Rámcovej dohody,
b)úprava práv a povinností účastníkov Rámcovej dohody pri opätovnom otváraní súťaže a
následnom uzatváraní Čiastkových zmlúv počas platnosti Rámcovej dohody,
c)úprava podmienok požadovanej úrovne dodávaného tovaru pre Kupujúceho a

d)úprava práv a povinností Zmluvných strán jednotlivých Čiastkových zmlúv (či. III. tejto
Rámcovej dohody).
1.3.Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včasné dodanie tovaru v súlade s touto Rámcovou dohodou
zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ktorá bude vychádzať z výsledku vyhodnotenia ponúk
Predávajúcich po opätovnom otvorení súťaže na predmet jednotlivých Čiastkových zmlúv, a
to na základe podmienok príslušnej Čiastkovej zmluvy.
1.4.Vo veciach neupravených v Čiastkovej zmluve platí táto Rámcová dohoda.

II.

Uzatváranie Čiastkových zmlúv
2.1.Každý Predávajúci sa na základe tejto Rámcovej dohody zaväzuje zúčastňovať postupu podľa
či. III. tejto Rámcovej dohody a v súlade s

83 ods. 5 písm. b) a ods. 7 zákona o verejnom

obstarávaní podať ponuku na výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva") doručenej
Kupujúcim pri opätovnom otvorení súťaže.
2.2.Kupujúci prehlasuje, že od odoslania výzvy Predávajúcim do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk bude zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o obsahu došlých ponúk.

2.3.Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcimi podľa či. III. tejto Rámcovej dohody bude
prebiehať v slovenskom jazyku prostredníctvom nasledovných e-mailových adries

Predávajúcich určených na prijímanie ponúk, ktoré si Predávajúci osobitne určili na tieto
účely, pričom tieto sa ich zaväzujú monitorovať denne, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod.
do 16:00 hod.:

Predávajúci 1: offíce@incos.cc
Predávajúci 2: info@as-servis.eu.

V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa e-mailových adries uvedených v tomto bode článku
II. tejto Rámcovej dohody je príslušný Predávajúci povinný bezodkladne v písomnej forme
oznámiť túto zmenu Kupujúcemu; oznámenie takejto zmeny je účinné až na základe
potvrdenia prijatia oznámenia o zmene zo strany Kupujúceho.
2.4.Čiastkové zmluvy sa budú uzatvárať na základe vyhodnotenia ponúk Kupujúcim, ktoré
Predávajúci predložili na základe výzvy v rámci opätovného otvorenia súťaže, a to v období
trvania tejto Rámcovej dohody.
2.5.Kupujúci sa zaväzuje, že v súvislosti s dodávaním tovaru poskytne Predávajúcim v rozsahu
nevyhnutnom na ich riadne poskytnutie potrebnú súčinnosť tak, ako je upravené v tejto

Rámcovej dohode vrátane jej príloh ako i súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov a upresnení

podkladov,

ak o to v priebehu dodávania tovaru

Predávajúci písomne Kupujúceho požiadajú. Kupujúci poskytne Predávajúcim súčinnosť buď
prostredníctvom svojho zamestnanca alebo prostredníctvom poverených osôb, a to:
a)za Objednávateľa JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva,
b)za Poskytovateľa 1 Ing. Stanislav Tomko, konateľ,
c)za Poskytovateľa 2 Ing. Štefan Szomoray, konateľ,
(ďalej len „Kontaktné osoby").
2.6.Predávajúci sú oprávnení zmeniť Kontaktné osoby nimi vymenované, sú však povinní takúto
zmenu písomne oznámiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu; oznámenie takejto zmeny je
účinné až na základe potvrdenia prijatia oznámenia o zmene zo strany Kupujúceho.
2.7.Prostredníctvom Kontaktných osôb vymenovaných podľa či. II. ods. 2.5. tejto Rámcovej

dohody budú Zmluvné strany:
a)organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Rámcovej dohody
a Čiastkovej zmluvy,

b)koordinovať činnosť Zmluvných strán pri plnení tejto Rámcovej dohody a Čiastkovej
zmluvy,
c)informovať na vyžiadanie druhej Zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Rámcovej
dohody a Čiastkovej zmluvy,

d)kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy,
e)vykonávať iné kompetencie zverené touto Rámcovou dohodou.

Kupujúci je oprávnený zmeniť Kontaktné osoby ním vymenované, je však povinný takúto
zmenu písomne oznámiť Predávajúcim bez zbytočného odkladu.
2.8.Miestom dodania predmetu tejto Rámcovej dohody alebo Čiastkovej zmluvy je Obilné silo

Poprad, Teplická 4, 058 01 Poprad, SLOVENSKÁ REPUBLIKA a/alebo Obilné silo Puchov,
Trenčianska 1329, 020 01 Puchov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ak sa Zmluvné strany
nedohodnú inak alebo ak to povaha dodávaného tovaru podľa tejto Dohody alebo príslušnej
Čiastkovej zmluvy neumožňuje.

Postup a podmienky pri opätovnom otvorení súťaže Kupujúcim a pri uzatváraní Čiastkových
zmlúv
3.1. Kupujúci opätovne otvorí súťaž prostredníctvom výzvy so špecifikáciou konkrétnej zákazky
podľa

83 ods. 5 písm. b) a

83 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, pričom Kupujúci

osloví tých Predávajúcich, ktorí sú účastníkmi tejto Rámcovej dohody. Výzva bude

Predávajúcim doručená v písomnej forme. Opätovné otvorenie súťaže Kupujúcim bude
prebiehať výhradne počas pracovných dní.

3.2.Predávajúci je povinný najneskôr do lehoty určenej Kupujúcim vo výzve písomne doručiť
svoju ponuku v jednom originálnom vyhotovení a v jednom vyhotovení na elektronickom
nosiči na adresu určenú vo výzve.

3.3.Výnimku z povinnosti doručiť ponuku Kupujúcemu tvoria iba dôvody spočívajúce v zásahu
vyššej moci (či. VIL bod 7.4. tejto Rámcovej dohody), avšak v tom prípade je Predávajúci
povinný Kupujúceho informovať v tej istej lehote stanovenej vo výzve a hodnoverným

spôsobom tieto dôvody Kupujúcemu preukázať. V prípade, ak Predávajúci nepodá ponuku
podľa bodu 3.2. tohto či. Rámcovej dohody a súčasne poruší povinnosť uvedenú v
predchádzajúcej vete tohto bodu a či. Rámcovej dohody, je Kupujúci oprávnený:
a)pri prvom porušení vyššie uvedených povinností zo strany Predávajúceho uplatniť voči

Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z predpokladanej hodnoty Čiastkovej
zmluvy, ktorá je predmetom opätovne otvorenej súťaže,
b)pri ďalšom porušení vyššie uvedených povinností zo strany Predávajúceho, odstúpiť od
tejto Rámcovej dohody voči tomuto Predávajúcemu.
3.4.Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru a
súvisiacich služieb, za ktorú by bolo možné tovar a súvisiace služby kúpiť na trhu aspoň raz
za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto Rámcovej dohody.
3.5.Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch nezávislých
ponúk na jednotlivé položky tovaru a súvisiace služby, ktorý má byť predmetom Čiastkovej
zmluvy podľa zamýšľanej požiadavky na dodanie tovaru. Ponuky, ktoré je Kupujúci
oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality tovaru a podmienok
jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej dohode. O prieskume
trhu musí mať Kupujúci písomnú dokumentáciu.
3.6.V prípade, ak Predávajúci nesúhlasia s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkovej ceny
za dodávku tovaru, ktorá má byť východiskom elektronickej aukcie určenej z troch
najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle vyššie uvedeného

Kupujúcim, sú Predávajúci oprávnení dať si na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok
na určenie aktuálneho priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť východiskom
elektronickej aukcie určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci
oznámi Kupujúcemu svoj zámer dať si vypracovať takýto znalecký posudok bezodkladne po
doručení požiadavky na dodanie tovaru. Tento znalecký posudok musí byť predložený

Kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy so špecifikáciou konkrétnej
zákazky podľa bodu 3.1. tohto článku Rámcovej dohody.
3.7.Pri predkladaní ponúk po opätovnom otvorení súťaže prostredníctvom výzvy so zadaním
konkrétnej zákazky sú Predávajúci viazaní cenou uvedenou vo svojich cenových ponukách
predložených vo Verejnom obstarávaní ako cenou maximálnou. V opačnom prípade si
Kupujúci vyhradzuje právo zrušiť opätovne otvorenú súťaž pri každej takejto zákazke.
3.8.V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom Čiastkovej
zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako
cena tovaru určená podľa bodu 3.2. tohto článku Rámcovej dohody, východiskom
elektronickej aukcie je cena zistená spôsobom podľa bodu 3.4. a bodu 3.5. tohto článku
Rámcovej dohody.
3.9.Predávajúci, ktorí predložia ponuky budú elektronickou pozvánkou vyzvaní na účasť v
elektronickej aukcii. Predmetom úpravy cien vykonávanej Predávajúcimi v elektronickej

aukcii bude celková cena predmetu zákazky (v € bez DPH), pričom Predávajúci budú
upravovať ceny smerom dole (aukčné kritérium).
3.10.Kupujúci ponuku s najnižšou cenou označí za úspešnú, ponuku s prvou vyššou cenou označí
za prvú neúspešnú, ponuku s druhou najvyššou cenou označí za druhú neúspešnú. Po

vyhodnotení predložených ponúk je Kupujúci povinný informovať Predávajúcich o
dosiahnutom poradí.

3.11.Opätovné otvorenie súťaže podľa postupu uvedeného v bodoch 3.1. - 3.10. tohto článku
Rámcovej dohody nezaväzuje Kupujúceho uzatvoriť s Predávajúcim Čiastkovú zmluvu.
Predávajúci berú na vedomie, že Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť opätovne otvorenú
súťaž pri každej zákazke aj bez uvedenia dôvodu.

3.12.V prípade, že zmluvné vzťahy vyplývajúce z Čiastkovej zmluvy budú ukončené z dôvodu
výpovede alebo odstúpenia od Čiastkovej zmluvy jednou zo Zmluvných strán, bude na
ostatnú časť plnenia uzatvorená Čiastková zmluva s tým účastníkom, ktorého ponuka sa v

rámci opätovného otvorenia súťaže na predmet Čiastkovej zmluvy umiestnila na druhom
mieste.

IV.
Základné podmienky platné pre Čiastkové zmluvy

4.1.Kupujúci a Predávajúci sa pri vypracovávaní Čiastkových zmlúv budú riadiť platnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník") a podmienkami stanovenými touto Rámcovou dohodou.
4.2.Na základe ustanovení

409 Obchodného zákonníka Zmluvné strany uzatvoria Čiastkové

zmluvy na dodanie tovaru, pričom právny vzťah založený Čiastkovými zmluvami sa v

prípade ak Čiastková zmluva neustanoví inak, bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s
nasledovným znením:
I.Predmet zmluvy

(i)

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu dohodnutý tovar na základe jeho
špecifikácie v Čiastkovej zmluve, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru
a Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, a to dohodnutý tovar
prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške,

(ii) Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar
v dohodnutom množstve podľa Čiastkovej zmluvy,
nový a nepoužitý, s príslušnými certifikátmi v slovenskom jazyku,
v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo
pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem),
s vyznačenými údajmi o pôvodcovi tovaru, a to v súlade s príslušnými
právnymi predpismi,
v riadnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu.
II.Doba dodania a miesto dodania

(i) Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného
miesta dodania podľa Čiastkovej zmluvy.

(ii) Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar je splnená tým, že Kupujúcemu
umožní s tovarom nakladať (t. j. umožní mu tovar prevziať) v dohodnutom mieste
dodania.

(iii) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania podľa
ustanovenia III. bodu 4.2. článku IV. tejto Rámcovej dohody (Prevzatie tovaru).

(iv) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Predávajúcemu bránia v
splnení jeho povinností dodať tovar Kupujúcemu v dojednanej dobe, predlžuje sa
lehota na dodanie tovaru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že
vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi a preukáže,
bez zbytočného odkladu, Kupujúcemu.

(v) Miestom plnenia Čiastkovej zmluvy je Obilné silo Poprad, Teplická 4, 058 01
Poprad, SLOVENSKÁ REPUBLIKA a/alebo Obilné silo Puchov, Trenčianska 1329,
020 01 Puchov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak
alebo ak to povaha dodávaného tovaru podľa tejto príslušnej Čiastkovej zmluvy
neumožňuje.

III.Prevzatie tovaru
(i) Pri prevzatí tovaru na zmluvne dojednanom mieste dodania je Kupujúci povinný
dodaný tovar prezrieť, odobrať vzorky na dodávanom tovare a vykonať laboratórne
skúšky akosti tovaru podľa STN 46 1100-2 a Nariadením komisie EÚ 742/2010. V

prípade ak má tovar zjavné vady alebo nespĺňa predpísanú akosť tovaru podľa STN
46 1100-2 a Nariadením komisie EÚ 742/2010 uvedie tieto Kupujúci v dodacom
liste a tovar neprevezme.
(ii) O odovzdaní a prevzatí tovaru vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol

obsahujúci minimálne:
-presné označenie dodávaného tovaru,
-dátum, čas a miesto odovzdania tovaru,
označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a ktoré tovar preberajú uvedením ich
mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie / prevzatie vykonať,
presnej špecifikácie povinnej dokumentácie k tovaru,
-podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.

(iii) Preberací protokol bude vyhotovený v 3 (troch) vyhotoveniach, 2 (dve) vyhotovenia
pre Kupujúceho a 1 (jedno) vyhotovenie pre Predávajúceho,
(iv) Prevzatie dodaného tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu písomne potvrdiť na
preberacom protokole. Ak má tovar pri preberaní vady, môže Kupujúci odmietnuť
tovar prevziať až do doby, kým Predávajúci neodstráni vady, ktoré bránia
(v)

Kupujúcemu riadne prevziať tovar,
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím podľa

tohto článku Rámcovej dohody,
(vi) Jednotlivý objednaný tovar bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou
Kupujúceho v mieste plnenia a podpísaní preberacieho protokolu oboma stranami.
IV.Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
(i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
(ii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Kupujúci
uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky,
uplatnené Kupujúcim voči Predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené
a platné, pokiaľ Predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje
poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre posúdenie
oprávnenosti nárokov uplatnených Kupujúcim.
V.

Kúpna cena a platobné podmienky
5.1.Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení dohodli, že
Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa výsledku opätovne otvorenej súťaže, a to
podľa ustanovení či. III. tejto Rámcovej dohody.
5.2.Kúpna cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho vrátane akejkoľvek provízie, cla, dane,
balenia, poistenia, nákladov na dopravu na miesto dodania alebo ďalších nákladov
Predávajúcich alebo inej tretej osoby spojených s dodaním tovaru. V prípade, ak je
Predávajúci platca DPH, k fakturovaným cenám za dodaný tovar bude uplatnená DPH
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase fakturácie.
5.3.Predávajúci vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a
primeraný zisk. Predávajúci súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá s prihliadnutím na všetky

okolnosti akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Rámcovej dohode a ktoré by
musel znášať Kupujúci.

5.4.Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru Kupujúcemu
do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením preberacieho
protokolu Kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie Kupujúcemu vystavenej v
súlade s podmienkami stanovenými touto Rámcovou dohodou.

5.5.Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar vždy po dodaní a prevzatí predmetu plnenia
definovaného v Čiastkovej zmluve Kupujúcim, lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia Kupujúcemu. Predávajúci doručí vystavenú faktúru na adresu sídla Kupujúceho.

Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdený originál Preberacieho
protokolu. Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky,
aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry, ak sa v Čiastkovej zmluve pre
konkrétny tovar nedohodne inak. Faktúra Predávajúceho musí obsahovať najmä nasledovné

údaje:
číslo Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy,
opis tovaru dodaného v plnom súlade s Čiastkovou zmluvou,
cenu tovaru, ktorá je predmetom danej Čiastkovej zmluvy,

údaje o bankovom účte Predávajúceho vrátane kódov IBAN a BIC a jeho identifikačné
číslo na účely DPH.
5.6.Zmluvné strany sa dohodli na tomto postupe pre elektronickú výmenu údajov súvisiacu s
vystavovaním faktúr a ich zasielaním elektronickou cestou Kupujúcemu:

a)Kupujúci ako príjemca služby udeľuje súhlas na to, aby Predávajúci zaslal Kupujúcemu
faktúru vystavenú na základe tejto Rámcovej dohody v elektronickej forme (ďalej aj len
ako "elektronická faktúra" v príslušnom gramatickom tvare),

b)elektronická faktúra vystavená a doručená podľa podmienok dohodnutých medzi
Zmluvnými stranami v tomto bode Rámcovej dohody, sa považuje za faktúru na účely
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

c)pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že elektronická faktúra musí obsahovať
všetky náležitosti faktúry podľa bodu 5.5. tohto článku Rámcovej dohody, a že Kupujúci
je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu z dôvodov a za podmienok uvedených v bode 5.10.

tohto článku Rámcovej dohody,
d)Zmluvné strany sa dohodli na tomto postupe zabezpečujúcom vierohodnosť pôvodu,

neporušenosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry od jej vydania do konca obdobia
na j ej uchovávanie:

(i) elektronická faktúra musí byť Predávajúcim vystavená v listinnej forme alebo
v elektronickej forme vo formáte .pdf súboru; ak Predávajúci disponuje potrebným
vybavením, je povinný zaslať elektronickú faktúru vo formáte .pdf súboru, ktorý je
needitovateľný, ale umožňuje kopírovanie textu,

(ii) ak Predávajúci má záujem doručiť Kupujúcemu elektronickú faktúru v inom
formáte ako vo formáte .pdf súboru, môže tak urobiť len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Kupujúceho, pričom aj tento iný formát musí zaručovať
splnenie požiadaviek na elektronickú faktúru uvedené vpredvetí tohto písmena
Rámcovej dohody,

(iii) prílohy elektronickej faktúry doručenej Kupujúcemu musia byť taktiež
v elektronickej forme, pričom Predávajúci je povinný zasielať tieto prílohy spolu
s elektronickou faktúrou a prednostne vyhotovovať vo formáte .pdf súboru, ak to
ich povaha umožní; inak v rôznych formátoch (napr. .doc, .docx, .xls, .tif, .jpeg
a pod.) podľa povahy a obsahu príloh,
(iv) ak Zmluvné strany disponujú potrebným softvérom ahardvérom na aplikovanie
elektronického podpisu a/alebo zaručeného elektronického podpisu (zákon
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov), je Predávajúci s predchádzajúcim
písomným súhlasom Kupujúceho povinný zasielať Kupujúcemu elektronické

faktúry podpísané elektronickým podpisom a/alebo zaručeným elektronickým
podpisom,
(v) Zmluvné strany nesmú do vystavenej elektronickej faktúry, vrátane jej príloh,
akýmkoľvek spôsobom zasahovať a meniť jej obsah,
(vi) Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť čitateľnosť a archiváciu elektronických

faktúr počas celej doby ich uchovávania v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

(vii) Predávajúci je povinný pri vystavovaní elektronickej faktúry a pri jej zasielaní
Kupujúcemu, postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby sa minimalizovali
možnosti straty, poškodenia alebo neúplnosti údajov obsiahnutých v elektronickej

faktúre a jej prílohách,
(viii) doručenie elektronickej faktúry Kupujúci potvrdí Predávajúcemu najneskôr do
3 (troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia,
(ix) ak Kupujúci nepotvrdí doručenie elektronickej faktúry v lehote uvedenej podľa
písm. viii) tohto bodu Rámcovej dohody, je Predávajúci povinný opätovne odoslať,
a to bez zbytočného odkladu, elektronickú faktúru na určenú e-mailovú adresu
Kupujúceho a súčasne Kupujúceho e-mailom (prípadne telefonicky) upovedomiť
o tom, že mu bola opätovne odoslaná elektronická faktúra; v prípade, ak Kupujúci
nepotvrdí doručenie elektronickej faktúry ani na základe jej opätovného odoslania,

je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Kupujúceho,
že nedošlo k doručeniu elektronickej faktúry ani na základe opätovného odoslania,
vystaviť faktúru, resp. opis faktúry v písomnej forme a odoslať ju na adresu určenú
Kupujúcim, inak na adresu sídla Kupujúceho,

e)Predávajúci je povinný zaslať elektronickú faktúru podľa tejto Rámcovej dohody na
e-mailovú adresu/e-mailové adresy Kupujúceho: svocakova@pntatry.sk.
f)Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť akúkoľvek e-mailovú adresu Kupujúceho
určenú na doručovanie elektronických faktúr uvedenú v tejto Rámcovej dohode, pričom

Kupujúci je povinný túto zmenu Predávajúcim vopred písomne oznámiť; účinnosť
takejto zmeny e-mailovej adresy na doručovanie elektronických faktúr nastáva tretím
pracovným dňom odo dňa doručenia oznámenia o zmene e-mailovej adresy na
doručovanie elektronických faktúr Predávajúcim,
g)Zmluvné strany vyhlasujú, že postup dohodnutý medzi nimi ohľadom vystavovania

a zasielania elektronických faktúr uvedený v tomto článku Rámcovej dohody je
dostatočný na zabezpečenie vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti
elektronickej faktúry, a to od momentu jej vydania až do konca obdobia na jej
uchovávanie.

5.7.K všetkým faktúram musia byť pripojené podporné doklady preukazujúce, že fakturované
tovary boli prijaté.
5.8.Čiastkové faktúry nebudú prijaté, pokiaľ sa to osobitne nestanovuje v Rámcovej dohode
alebo Čiastkovej zmluve. Tovar, ktorý sa dodá pred prijatím Čiastkovej zmluvy, nemôže byť
fakturovaný.
5.9.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Kupujúceho v prospech
účtu Predávajúceho. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského
kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného
záväzku bude dotknutou Zmluvnou stranou za rovnako dohodnutých cenových a platobných
podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.

5.10.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto Rámcovej dohode
a stanovené príslušnými právnymi predpismi, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť bez
zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá
znovu odo dňa doručenia opravenej (novej faktúry) spĺňajúcej všetky zákonné a touto
Rámcovou dohodou stanovené zmluvné podmienky.

5.11.Podkladom pre úhradu ceny je táto Rámcová dohoda (vrátane prípadných dodatkov),
Čiastková zmluva a faktúra s požadovanými prílohami.

5.12.Bankové spojenie Predávajúceho vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí
byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Rámcovej dohode. V opačnom prípade je
Kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. V

prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo
rozdielneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) v Rámcovej dohode a vo
faktúre zo strany Predávajúceho, Kupujúci nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v
dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu

škoda vznikla na ťarchu Kupujúceho, Kupujúci má právo uplatniť si náhradu škody u
Predávajúceho, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.
5.13.Ak sa Kupujúci počas platnosti Rámcovej dohody rozhodne zaviesť systém elektronickej
fakturácie a elektronického zadávania objednávok, Predávajúci prijmú vhodné opatrenia na

zosúladenie svojho systému bez toho, aby Kupujúcemu vznikli dodatočné výdavky. Ak o to
Kupujúci požiada, Predávajúci sa zaväzujú používať príslušné systémy.
5.14.Strany dohody postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych

predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej
povinnosti za druhú Stranu dohody.
5.15.Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez ich predchádzajúcej písomnej dohody.
5.16.Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov Zmluvných strán bude vykonaná v
mene euro.

5.17.Bankové poplatky Kupujúceho znáša Kupujúci, bankové poplatky Predávajúceho znáša
Predávajúci.
5.18.Predávajúci, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH") vyhlasuje, že ku dňu
uzavretia tejto Rámcovej dohody u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z

pridanej hodnoty podľa

81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a/alebo nie je

zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali
dôvody na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v
zmysle ustanovenia

69 ods. 14 písm. b) a

69 ods. 15 Zákona o DPH (ďalej aj ako

„Zoznam DPH platiteľov vedený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky").

5.19.Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej dohody jeho štatutárny orgán,
člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu alebo spoločníkom Kupujúceho.
5.20.V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej dohody a pred zánikom tejto

Rámcovej dohody:
a)nastanú u Predávajúceho dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty
podľa 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH,

b)druhého bodu zákona o DPH a/alebo Predávajúci bude zverejnený v príslušnom
zozname DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Predávajúceho sa stane
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Kupujúceho
okrem prípadu, ak je Predávajúcim spoločnosť, v ktorej má Kupujúci priamu majetkovú

účasť alebo ak je Predávajúcim spoločnosť, ktorá má priamu majetkovú účasť v
spoločnosti Kupujúceho, alebo
c)vstúpi Predávajúci do likvidácie, začne sa voči Predávajúcemu konkurzné konanie alebo
reštrukturalizačné konanie;
Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 3 (troch) dní od vzniku tejto skutočnosti písomne
oznámiť vznik tejto skutočnosti Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci v stanovenej lehote
neoznámi písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu
Kupujúcemu, je Kupujúci oprávnený vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur). Predávajúci je povinný Kupujúcemu vyúčtovanú

zmluvnú pokutu zaplatiť, a to do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
Kupujúceho na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Kupujúceho na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej dohody a pred zánikom tejto
Rámcovej dohody vznikne (nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a

c) tohto bodu vyššie, má Kupujúci právo zadržať z ceny plnenia alebo z častí ceny
fakturovaných Predávajúcim podľa Rámcovej dohody, čiastku vo výške zodpovedajúcej
výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre (ďalej aj ako „nevyplatená

čiastka z ceny"). Vo vzťahu k nevyplatenej čiastke z ceny plnenia sa Kupujúci nedostáva do
omeškania, ani sa nedopúšťa iného porušenia Rámcovej dohody, ak nevyplatenú čiastku z
ceny vysporiada alebo použije podľa ustanovení tohto bodu. Kupujúci uhradí
Predávajúcemu nevyplatenú čiastku z ceny plnenia bezodkladne po tom, čo Predávajúci
Kupujúcemu preukáže, že daň z pridanej hodnoty uvedenú na faktúre pre Kupujúceho podľa
Rámcovej dohody v plnej výške odviedol príslušnému daňovému úradu.
VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody
6.1Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci riadnym zaplatením kúpnej

ceny

Predávajúcemu.
6.2Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru
Kupujúcim v súlade s touto Rámcovou dohodou a Čiastkovou zmluvou.

VIL
Zodpovednosť za škodu a zmluvné sankcie
7.1.Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súvislosti s
príslušnou Čiastkovou zmluvou a/alebo touto Rámcovou dohodou za podmienok uvedených v
tejto Rámcovej dohode.
7.2.Predávajúci zodpovedajú za odbornosť a kvalitu dodávaného tovaru a za jeho súlad s
právnymi predpismi platnými v SR a jeho riadne a včasné dodanie Kupujúcemu. Predávajúci
nezodpovedajú za škody spôsobené nevhodnými alebo rozpornými požiadavkami
Kupujúceho, na ktorých aj napriek písomnému upozorneniu Predávajúceho Kupujúci trval.
Predávajúci nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnou definíciou opisu predmetu

zákazky a/alebo obchodných podmienok dodania tovaru Kupujúcim, na ktorých aj napriek
písomnému upozorneniu Predávajúcich Kupujúci trval.
7.3.Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a
tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na
predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej
povinnosti sú Zmluvné strany povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a
odporučenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia Rámcovej dohody detailne
špecifikovaného v príslušnej Čiastkovej zmluve.
7.4.Úplná alebo čiastočná zodpovednosť účastníkov tejto Rámcovej dohody alebo Zmluvných

strán jednotlivých čiastkových zmlúv je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, pričom sa
tým rozumie udalosť pri vynaložení všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri
všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná alebo okolnosť, ktorú účastník tejto Rámcovej dohody
alebo Zmluvná strana príslušnej Čiastkovej zmluvy odôvodnene nemohla ovplyvniť alebo
predvídať (vyššia moc). Uvedené platí pod podmienkou, že príslušný účastník tejto Rámcovej
dohody alebo Zmluvná strana príslušnej Čiastkovej zmluvy odvolávajúca sa na vyššiu moc
bez zbytočného odkladu vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom plniť svoje povinnosti
včas, na nápravu a odstránenie príčiny neschopnosti plniť Rámcovú dohodu a Čiastkovú
zmluvu v čo najväčšom rozsahu a čo najkratšom čase. Lehoty sa po dobu trvania vyššej moci

predlžujú o dobu jej pôsobenia. Účastník Rámcovej dohody alebo Zmluvná strana príslušnej
Čiastkovej zmluvy odvolávajúca sa na vyššiu moc oznámi druhej Strane jej zánik bez

zbytočného odkladu. Za vyššiu moc sa pre účely tejto Rámcovej dohody považujú prekážky
ako vojna, mobilizácia, revolúcia, vzbura, živelná pohroma, epidémia a ďalšie udalosti, ktoré
uzná súd.
7.5.V prípade, že Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru v zmysle Čiastkovej zmluvy,

vzniká Kupujúcemu voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
1 000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru
v zmysle Čiastkovej zmluvy. V prípade omeškania Predávajúceho o viac ako 15 (pätnásť) dní
oproti dohodnutému termínu, je Kupujúci oprávnený od Čiastkovej zmluvy odstúpiť.
7.6.V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku podľa tejto Rámcovej dohody vzniká
dotknutej Strane dohody nárok na zaplatenie úrokov z omeškania maximálne vo výške 0,02 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.7.Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
VIII.
Doba platnosti Rámcovej dohody
8.1.Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. 08. 2019 do 30.04.2020. Táto

Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi Rámcovej
dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
8.2.Rámcová dohoda je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení

5a zákona o prístupe k

informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s
ustanoveniami 271 ods. 2 a

1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasia so zverejnením tejto
Rámcovej dohody vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a

tiež disponujú písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Predávajúceho)
na zverejnenie jej údajov v tejto Rámcovej dohode, v jej prílohách a dodatkoch a to
zverejnenie Kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa ustanovení

5a a

5b zákona o

prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom
súhlase Kupujúceho.
IX.
Doručovanie
9.1.Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti
určené Zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti") musia byť doručené, ak táto Rámcová
dohoda neustanovuje inak:
a)v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa
považuje dátum prevzatia zásielky, alebo
b)osobne do sídla Zmluvnej protistrany, alebo
c)formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu
príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa
automaticky vygenerovaná systémom.
9.2.V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto Rámcovej dohody je Zmluvná
strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť
Zmluvnej protistrane.
9.3.Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami touto
Rámcovou dohodou sa doručujú doporučene na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
tejto Rámcovej dohody.
9.4.Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Rámcovej dohode, je
odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú
v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zmluvný účastník registrovaný zo
zákona.

9.5. Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v záhlaví tejto Rámcovej
dohody a ani na adrese zapísanej v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná
strana registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na tretí deň odo dňa jej
vrátenia sa odosielateľovi a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky
doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za
doručenú.

X.

Ochrana dôverných informácií a povinnosti Predávajúcich
10.1.Ak si Zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto Rámcovej dohody navzájom poskytli
informácie označené ako dôverné, nesmie Zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie
poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje vlastné
potreby. Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak táto Rámcová dohoda
neustanovuje inak alebo ak z tejto Rámcovej dohody nevyplýva inak. Za dôverné informácie

sa na účely tejto Rámcovej dohody pokladajú aj všetky informácie, údaje alebo iné
skutočnosti, o ktorých sa Zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v spojení s touto
Rámcovou dohodou (ďalej len „dôverné informácie").
10.2.Každá Zmluvná strana je povinná, ak z tejto Rámcovej dohody nevyplýva inak, zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná
informácia nebola sprístupnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to či už úplne alebo
čiastočne, tretej osobe. Predávajúci súčasne vyslovujú svoj neodvolateľný súhlas k
zverejneniu tejto Rámcovej dohody vrátane jej príloh, vystavených faktúr ako aj

Čiastkových

zmlúv

uzatvorených na základe

tejto

Rámcovej

dohody,

na

http://www.polnonakuptatry.sk a http://www.crz.gov.sk Kupujúcim.
10.3.Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana zodpovedne preukáže,
že:
a)je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe
zákona alebo
b)dôverná informácia sa stala všeobecne známa.
10.4.V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o
tom bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú stranu.
10.5.Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje:
a)ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi,
daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej strany, ak tieto osoby budú
preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti;

b)zverejnenie Rámcovej dohody, faktúry a Čiastkovej zmluvy v prípade ak Predávajúci
vyslovil svoj neodvolateľný súhlas k zverejneniu tejto Rámcovej dohody vrátane jej
príloh, vystavených faktúr ako aj Čiastkových zmlúv uzatvorených na základe tejto
Rámcovej

dohody

na http://www.polnonakuptatry.sk

a http://www.crz.gov.sk

Kupujúcim v zmysle bodu 10.2. tohto článku Rámcovej dohody;

c)zverejnenie Zmluvnej strany ako subjektu, s ktorým Kupujúci uzatvoril túto Rámcovú
dohodu a súčasne zverejnenie aj výšky ceny určenej na základe tejto Rámcovej dohody;

d)zverejnenie Rámcovej dohody Úradom pre verejné obstarávanie na základe jej
predloženia Kupujúcim.

XL
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
11.1. Pri plnení povinností podľa tejto Rámcovej dohody sú Predávajúci povinní postupovať
s odbornou starostlivosťou. Predávajúci zodpovedajú za to, že dodanie tovaru Kupujúcemu
nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

11.2.Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať všetku súčinnosť, ktorú možno od nich
v súvislosti s plnením tejto Rámcovej dohody spravodlivo žiadať.
11.3.Predávajúci sú povinní písomne predložiť Kupujúcemu na schválenie každého
subdodávateľa, ktorý by mal dodať pre Predávajúceho časť predmetu Rámcovej dohody

podľa tejto Rámcovej dohody a bez udelenia súhlasu Kupujúceho takého subdodávateľa
nepoužiť na dodanie žiadnej časti predmetu Rámcovej dohody. Kupujúci je povinný sa
písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Predávajúceho, či
s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Kupujúci nesmie súhlas s použitím
subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Kupujúci k žiadosti Predávajúceho nevyjadrí
do troch pracovných dní, má sa za to, že Kupujúci s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak

Predávajúci použije na poskytnutie predmetu Rámcovej dohody alebo jeho časti akúkoľvek
tretiu osobu, zodpovedá voči Kupujúcemu v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie
poskytoval sám.
11.4.Predávajúci sú povinní prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Rámcovej dohody. Konflikt
záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo
národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov
alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Rámcovej
dohody, musí byť bezodkladne písomne oznámený Kupujúcemu. V prípade konfliktu
záujmov Predávajúci okamžite prijmú všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
11.5.Kupujúci si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v bode 11.4. tohto článku
Rámcovej dohody primerané a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných
opatrení v lehote, ktorú sám určí. Predávajúci zabezpečia, aby sa ich zamestnanci a
subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho,
aby bol dotknutý bod 11.4. tohto článku Rámcovej dohody, Predávajúci okamžite a bez
akéhokoľvek odškodnenia zo strany Kupujúceho nahradia každého svojho zamestnanca
alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
11.6.Predávajúci sa vyvarujú akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.
11.7.Predávajúci vyhlasujú, že:
a)nepredložili, ani nepredložia ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by im na základe

Rámcovej dohody mohla vyplynúť nejaká výhoda,
b)sa nesnažili, a ani sa nebudú snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody v
prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelia, nevyhľadávajú a ani
nevyhľadajú či neprijali a ani neprijmú, ak by bola takáto výhoda založená na
nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by
stimul alebo odmenu spojenú s plnením Rámcovej dohody.
11.8.Predávajúci písomne postúpia všetky príslušné záväzky svojim zamestnancom, ako aj tretím
stranám podieľajúcim sa na plnení Rámcovej dohody. Ak to bude Kupujúci vyžadovať,
Predávajúci mu zašlú kópie daných pokynov a záväzkov uzatvorených na tento účel.
11.9.Každý Predávajúci vyhlasuje, že si riadne a včas plnia, a počas trvania tejto Rámcovej
dohody sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej aj len ako „Zákona o registri partnerov"), najmä sa zaväzujú
zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov
verejného sektora, ktorý je definovaný v

3 Zákona o registri partnerov (ďalej aj len ako

"Register partnerov" v príslušnom gramatickom tvare) prostredníctvom oprávnenej osoby,
a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Kupujúceho o tom, že:
a)bol vymazaný z Registra partnerov;
b)nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v Registri partnerov;
c)nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z Registra partnerov
podľa 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
d)po dobu dlhšiu ako 30 dní nemá v Registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Predávajúceho uvedenej v tomto bode je
Kupujúci oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva
Kupujúceho odstúpiť od tejto Rámcovej dohody a/alebo neplniť podľa tejto Rámcovej
dohody podľa

15 Zákona o registri partnerov.

11.10. Každý Predávajúci sa zaväzuje predložiť Kupujúcemu bezodkladne a bezodplatne výpis
z Registra partnerov, a to na jeho požiadanie.

XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia
12.1.Podpisom tejto Rámcovej dohody nedochádza k plneniu predmetu Rámcovej dohody podľa
či. I. bodu 1.1. písm. c) tejto Rámcovej dohody; k plneniu dôjde na základe uzatvorených
Čiastkových zmlúv.
12.2.Túto Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou všetkých jej účastníkov, resp.

dohodou Kupujúceho s jedným alebo viacerými Predávajúcimi.
12.3.Ukončenie zmluvného vzťahu podľa tejto Rámcovej dohody niektorým z Predávajúcich
nemá vplyv na účasť, práva a povinnosti, a zodpovednosť ktoréhokoľvek iného účastníka
tejto Rámcovej dohody - Predávajúceho.
12.4.Pre odstránenie pochybností medzi Zmluvnými stranami platí, že Kupujúci je v prípade
porušenia povinnosti Predávajúceho stanovenej v konkrétnej Čiastkovej zmluve oprávnený

odstúpiť aj iba od tejto konkrétnej Čiastkovej zmluvy, pokiaľ tak uzná za vhodné, pričom
takéto odstúpenie nemá vplyv na existenciu a platnosť Rámcovej dohody ako celku, ani na
existenciu a platnosť ostatných Čiastkových zmlúv, ktorých sa odstúpenie nedotklo.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci v prípade porušenia povinností Kupujúceho

v zmysle konkrétnej Čiastkovej zmluvy alebo tejto Rámcovej dohody nie je oprávnený
odstúpiť od Rámcovej dohody ako celku, ale len od tejto konkrétnej Čiastkovej zmluvy;
odstúpením Predávajúceho od tejto Čiastkovej zmluvy nie je platnosť a účinnosť Rámcovej
dohody, ani ostatných zmlúv a objednávok nijako dotknutá.
12.5.Kupujúci môže túto Rámcovú dohodu kedykoľvek vypovedať na základe písomnej
výpovede preukázateľne doručenej všetkým Predávajúcim, resp. jednému alebo viacerým
Predávajúcim. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede (v prípade hromadnej výpovede - poslednému

z Predávajúcich) a končí uplynutím posledného dňa výpovednej lehoty. Kupujúci a
Predávajúci sú povinní do 7 (sedem) dní od uplynutia výpovednej doby vysporiadať svoje
vzájo,mné povinnosti á záväzky z tejto Rámcovej dohody a príslušnej Čiastkovej zmluvy.

12.6.Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť
voči účastníkovi Rámcovej dohody, ktorý Rámcovú dohodu porušil spôsobom:
a)v prípade podľa či. III. bodu 3.3. písm. b) Rámcovej dohody, bez písomného
upozornenia,
b)v prípadoch podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody, pričom za podstatné
porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje akékoľvek porušenie povinností

Predávajúcich vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody s výnimkou predchádzajúceho
písm. a) tohto bodu a článku Rámcovej dohody; pričom v tomto prípade je Kupujúci
povinný písomnou formou upozorniť porušujúceho účastníka Rámcovej dohody na
možnosť odstúpenia, ak v primeranej lehote stanovenej Kupujúcim porušovanie
povinností nezastaví/nenapraví alebo neodstráni,

c)v prípade, že Predávajúcim dodávaný tovar opakovane (viac ako dvakrát) nespĺňa
predpísanú akosť tovaru podľa STN 46 1100-2 a Nariadením komisie EÚ 742/2010
a Kupujúcemu táto skutočnosť bráni prevziať dodávaný tovar, bez písomného
upozornenia,
d)v prípadoch podľa

19 zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z.z. v znení

neskorších predpisov).

Odstúpenie od tejto Rámcovej dohody je účinné voči účastníkovi Rámcovej dohody, ktorý
Rámcovú dohodu jedným z vyššie uvedených spôsobov porušil, dňom preukázateľného
písomného doručenia prejavu vôle Kupujúceho o odstúpení od tejto Rámcovej dohody
tomuto účastníkovi Rámcovej dohody.
12.7.Odstúpenie jednej zo Zmluvných strán od Čiastkovej zmluvy nezakladá dôvod na

odstúpenie od tejto Rámcovej dohody.
12.8.Zmeny tejto Rámcovej dohody je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných

dodatkov k tejto Rámcovej dohode podpísanými všetkými účastníkmi tejto Rámcovej
dohody a v súlade s

18 zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z. z. v znení

neskorších predpisov).
12.9.Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Kupujúci

obdrží 2 (dva) rovnopisy a každý z Predávajúcich obdrží po 1 (jednom) rovnopise.
12.10.Vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona o
verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

12.11.Účastníci tejto Rámcovej dohody vyhlasujú, že obsah tejto Rámcovej dohody je im
dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, dohodu si
prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
12.12.Neoddeliteľnými prílohami tejto Rámcovej dohody sú:

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu Rámcovej dohody (Súťažné podklady, Zväzok III.

Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky).
Cenová ponuka Predávajúceho 1.

Príloha č. 3

Cenová ponuka Predávajúceho 2.

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov Predávajúceho 1.

Príloha č. 5

Zoznam subdodávateľov Predávajúceho 2.

V Kežmarku, dňa:

V Košiciach, dňa: -7- . zo 43

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho 1:

Peľnonákup TATRY, a.s.
IČO; 384^7
tel./

0021058

75

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa
predseda predstavenstva

V Moldave nad Bodvou, dňa: S'.

Za Predávajúceho 2:

Ing. Štefan Szomoray
konateľ

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu Rámcovej dohody (Súťažné podklady, Zväzok III. Opis
predmetu zákazky)

Tovar:zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019

Akosť:v súlade s STN 46 1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010,
minimálne trieda kvality „A" - štandardná
Kvalitatívne parametre:v zmysle súvisiacich predpisov sNK (ES) platných v roku
naskladnenia
Množstvo:

15 379,93 ton

Balenie:

voľne ložené

Merná jednotka:

tona

Tolerancia množstva:

0,2 %

Dodacia parita:

DDP podľa 1INCOTERMS 2010 - Obilné silo Puchov, Obilné silo
*

Miesto plnenia/naskladnenia:

Poprad

Obilné silo Poprad, Teplická 4, 058 01 Poprad, SLOVENSKÁ
REPUBLIKA - naskladnenie 5 096,15 ton, Kód NUTS: SK041.

Obilné silo Puchov, Trenčianska 1329, 020 01 Puchov,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - naskladnenie 10 283,78 ton, Kód
NUTS: SK022.
Požiadavky na prepravu:Motorové vozidlo spôsobilé na prepravu sypkého nákladu
Certifikát na prepravu potravín
Typ návesu „walking floor".

Príloha č. 2

Cenová ponuka Predávajúceho 1

Tovar
Zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019
Trieda kvality „A" - štandardná

V Košiciach, dňa / ..2019

Za spoločnosť INCOS s.r.o., Košice:

lncos s/o. Košice(4)
Werferova I, 0404Á Košice

Ing. Stanislav/Tomkd, konateľ

M. j.

tona

Počet

Cena za m. j.

Celková cena

m. j.

[EUR1

[EUR1

15 379,93

213,50

3 283 615,0550

Príloha č. 3

Cenová ponuka Predávajúceho 2

Tovar

M.j.

Počet

Cena za m. j.

Celková cena

m.j.

[EUR]

TEUR1

15 379,93

214,00

3 291 305,0200

Zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019
Trieda kvality „A" - štandardná

tona

V Moldave nad Bodvou, dňa _.__20\9

Za spoločnosť AS servis, s.r.o.:
AS servis, s.r.o.
Cesta Sv. Ladislava 6
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36589985
IČ DPH: SK2021952482

Ing. Štefan Szomoray, kc^nateľ

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov

Zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody „Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice,
rok úrody 2019", zákazky zadávanej zverejnením podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v Úradnom vestníku

Európskej únie Ú. v. EÚ/S S90 zo dňa 10. 05. 2019 pod značkou 2019/S 090-215138, budeme plniť
prostredníctvom týchto subdodávateľov:
Osoba oprávnená konať za

Subdodávateľ
Obchodné

Percentuálny

IČO

Sídlo

meno

podiel
subdodávky

_—•—-^
^— —

V Košiciach, dňa ^_._^.

Za spoločnosť INCOS s.r.o., Košice:

subdodávateľa
Predmet

meno a

adresa

dátum

subdodávky

priezvisko

pobytu

narodenia

Príloha č. 5

Zoznam subdodávateľov

Zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody „Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice,
rok úrody 2019", zákazky zadávanej zverejnením podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v Úradnom vestníku

Európskej únie Ú. v. EÚ/S S90 zo dňa 10. 05. 2019 pod značkou 2019/S 090-215138, budeme plniť
prostredníctvom týchto subdodávateľov:
Osoba oprávnená konať za

Subdodávateľ
Obchodné
meno

Percentuálny

Šidlo

IČO

podiel
subdodávky

subdodávateľa
Predmet

meno a

adresa

dátum

subdodávky

priezvisko

pobytu

narodenia

^^
^———

^

_^——

V Moldave nad Bodvou, dňa S .^ .2019

Za spoločnosť AS servis, s.r.o.:

AS servis, s.r.o.
Cesta Sv. Ladislava 6
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36589985
*^- ^K20'4 1952482

Ing. Štefan Szomoray, konáte
ate^

