
nAnnc A zvrr,uvn NA DoDAME TovARU
(dalej len zmluva)

nzafvsren:i podl'a zikona E.3$lznfiZ.n o verojnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorfch zdkonov v zneni neskor5ich predpisov (dalej len ,zfkon o verejnom

obstarivani*\ *zirkona i. 51311991 7h. Obchodn6ho ziksnnika v zneni neskadich
pred.pisov (dalej len ,,Obchodnf zrflkonnik.)

dtinott.
Zmluvnd strany

Kupujrici:
.V KASTIELI", Zaiadenle soei6lnyeh slufieb Hom6 Obdokovse
956 08 Horn6 Obdokovce 1

Zastirpeny: PhDr. Miriarna Brachova" MBA, riaditelka
Ieo: oolszggs
DIt 2021248616
Bankovd spojenie: Statna pokladnica
IBAN : SK 38 8180 0000 0070 OO30 7231
(d'al€j len,, Obj edndvate f ")

Predivajrici:
Obchodnd meno: MM-Studio, s,r.o.
Adresa: Jaselsk6 469416,955 01 Topofdany
Zastttpeny: Michal Mitura - konatef
tfo: 52825701
DIe : 2121165112
Bankovd spojenie: Unicedit bank, pobodka Topol'Cany
IBAN/SWIFT: SK56 11 11 0000 0016 l3i4 &002
(dalej len,, Doddvatef ' )

eHno*tt.
Uvodn6 ustanovenie

1. Kupujirci na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejndho obstar6vania
zailiryane ziLkazkl podfa $l ods.15 Zirt<ona o verejnorn obstaniivani E. 34312075 Z.z.
v zneni neskor5ich predpisov.

CHnokIII.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zrnluvy je zilv'dzakpred.{vajirceho dodaf kupujfcernu vo svojommene na
vlastr6 nifl<Iady, zodpovednost a podmienok dohodnuqfch vtejto znluve tovar bliiiie
Specifikovanf v prilohe d.l .

2. Kupujfci nie jepovinnj'vyderpaf frnandnf limit uvedenf vprilohe d.l zmluvy.
3. I{upujrici si vyhradzuje privo kupit' aj predmet zmluvy neuvedeny v tejto znrluve,

ktor6ho potreba sa vyskytne podas trvania platnosti tejto zmluvy.

RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa 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“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci : 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
956 08 Horné Obdokovce 1 

Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 
IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

TBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

(ďalej len „ Objednávateľ“) 

Predávajúci : 

Obchodné meno: MM-Studio, s.r.o. 

Adresa: Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený: Michal Mitura — konateľ 
IČO : 52825701 
DIČ : 2121165112 
Bankové spojenie: Unicredit bank, pobočka Topoľčany 
IBAN/SWIFT: SK56 1111 0000 0016 1314 8002 

(ďalej len „ Dodávateľ“) 

Článok II. 

Uvodné ustanovenie 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
zadávanie zákazky podľa $1 ods.15 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vo svojom mene na 
vlastné náklady, zodpovednosť a podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar bližšie 
špecifikovaný v prílohe č.1 . 

2. Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit uvedený v prílohe č.1 zmluvy. 
Kupujúci si vyhradzuje právo kúpiť aj predmet zmluvy neuvedený v tejto zmluve, 
ktorého potreba sa vyskytne počas trvania platnosti tejto zmluvy. 

S
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Cldnok fV.
Dodacie podmienlry

Miestom dodaniaje,, V KASTIELIu,T.ariadenie sociiilnych sluZieb Horn6 Obdokovce
956 08 Horn6 Obdokovce I
Pred6vajrici sa zavtzaje dodat' tovar priebeZne, podas platnosti zrnluvy na miesto

dodania, naziildade uplatnenych objednivok. Taobjednivku sa povaZuje pisomn6, e-

mailova" telefonick6 objedn6vka.
Konkrdtne mnoZsw6 budri konlretimvan€ v objedn6vkach. Objedn6vky sa budf
uplatilovat'v srilade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Spolu s predmetom dodania budri kupujfcemu odovzdand nasledovnd doklady :

danovj doklad( fakttira) a dodacie listy.
Preddvajrici zabezpei:i sluZby srivisiace s doptavou na miesto dodania" odvoz * dovoz
reklamovan6ho tovaru, odvoz a ekologiclni likvid6ciu pouiitdho tovaru v srilade

s platnjmi predpismi.
Zodpovednj zamestnanec kupujriceho prevezme tovar osobne podl'a objedn6vky
prekontroluje jeho frplnost'a potwdf prevzztie na dodacom liste, ktory predloZi siidasne

pred6vajrici s dodanfm tovarom.
Lehota dodrivky na miesto dodania je dohodnut6 do 72 hodin.

Clinok V.
Kfpna cena

Kripna .cena bola stanoven6 dohodou zmluvnjch sfr6n v zrnysle zil<ona NR SR
E.l8lll996z.z. o cendch v zneni. neskorSich predpisov. Ktipna cena bude vr6tane DPH.
Dohodnuta kripna cena je stanoven6 ako cena v Ease podpisu tejto zrnluvy.
Kfpna cena je splatni na ziklade danovfch dokladov( faktur) preddvajfceho, ktord
budir kupujticemu odovzdand stidasne s predmetom plnenia, alebo budri zaslan6 po5tou.

Faktury musia obsalrovaf ruiteZitosti daiovdho dokladu a Specifilciciu ceny. Sridastbu
faktrirmusia byt' dodacie listy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diajej dorudenia.

Pre ridely tejto znluvy sa za dei^ thrady povaiuje dei odoslania prisluinej frnandnej
sumy zitElrt kupujriceho na ti6et pred6vajriceho.

dHnok VI.
MoZnostt a sp6sob t'ipravy ceny

Cenu tovaru je mofrr6 menit' naziklade znoien obchodnych podmienok vyp$vajfcich
zo vieobecne zivdm. ich pravnych noriem rrrtpr. zrrien DPH, danovfch odvodov ato
formou pisomnjch dodatkov k znrluve, odsfhlasenych oboma zmluvnymi stranami.
Takto nnenenhlnipna cena sa upmvuje prvym diom budriceho mesiaca nasledujriceho
po podpisani dodatku k zmluve. Nepodpisanie dodatku o unene ceny do 30 dnf od jej
predloZenia zalrJadi dOvody pre ukonEenie znluvn6ho vzt'ahu.
V pripade, in cena za dodarry tovar bude vzhladom k cene uvedenej v zmluve niZ5ia

nebude sazrmrerraceny rie5it' formou pisomnfch dodatkov k unluve.
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Článok TV. 
Dodacie podmienky 

. Miestom dodania je „ V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

956 08 Horné Obdokovce 1 . 
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy na miesto 
dodania, na základe uplatnených objednávok. Za objednávku sa považuje písomná, e- 
mailová, telefonická objednávka. 
Konkrétne množstvá budú konkretizované v objednávkach. Objednávky sa budú 
uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady : 

daňový doklad( faktúra) a dodacie listy. 
Predávajúci zabezpečí služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, odvoz + dovoz 
reklamovaného tovaru, odvoz aekologickú likvidáciu použitého tovaru v súlade 
s platnými predpismi. 
Zodpovedný zamestnanec kupujúceho prevezme tovar osobne podľa objednávky 
"prekontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste, ktorý predloží súčasne 
predávajúci s dodaným tovarom. 
Lehota dodávky na miesto dodania je dohodnutá do 72 hodín. 

Článok V. 
Kúpna cena 

Kúpna .cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 
č.18//1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena bude vrátane DPH. 
Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy. 

. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov( faktúr) predávajúceho, ktoré 
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia, alebo budú zaslané poštou. 
Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou 
faktúr musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej 

sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

Článok VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

Cenu tovaru je možné meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich 
zo všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to 

formou písomných dodatkov k zmluve, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho 
po podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej 

predloženia zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 
V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom k cene uvedenej v zmluve nižšia 

nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných dodatkov k zmluve.
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CHnokYIt.
Moinosf odmietnuf prebr*tie tovaru

Kupujirci si vyhradzuje pr6vo odmietnut' prevziaf tovar z d6vodu nedodrZania akosti
Struktury, alebo rnnoistva tovaru fuecifikovandho objedniivkotl pokiat sa znrluvnd
strany nedohodnf inak,
Ak prediivajirci poru5i povinnosti ustanoven6 touto znluvou, mi tovar vady. Za va5y
tovaru sa povazuje aj dotlanie ineho tovaru, nez urduje t6to niluva.

C[[not<VIII.
Priva a povinnosti zmluvnfch stn{n

Preddvajrici je povinnf dodat' predmet kupy kupujfcemu vpoZadovanom rozsahu
arnnoistve, vbezehybnom stave avdohodnutej kvalite, do kupujfici potvrdi
preberajtcim protokolom, alebo podpisanim dodacieho listu.
Predmet lnipy zabalif, alebo vybavit' na prepraw spdsobom, kto.y je obvyHli pre takyto
tovar vrobchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.
Kupujuci je povinnf poZadovand dod.ivky objednat' formou objedndvky, ktor(r dorudi
pred6vajricemu najnesk6r 72 lrod:rr_ pted tozltozam, pokiat sa nedohodnir inak.
vpripade oneskorenia predloZenfch objedn6vok pred6vajfci nem6ze byt
sankcionovan;i za neupln9 vybavenie objedn6vlcy. V dohodnutom termine a dase
prevzrat odednanf tovar. Vykonat' konholu dodan€ho tovaru. Reklamriaiu m6Ze
kupujrici uplatnif do terminu stanoven6ho z6konom.
V objednrirvke uviesf mnoZstuo, sortiment tovaru' presnir adresu kupujirceho a adrezu
miesta, kde mi byt' tovar dodany
zaplatit zatovar kupnu c€rru v dohodnutfch lehot6ch a v spr6vnej vfske.

dHnok Uf.
7.mluvn6 pokuty

Pre pripad nedodrZania podmienok tejto znluvy dohodli zrnluvnd strany nasledovn6
nriluvn9pokuty:

a. za omeSkanie pred6vajirceho s dodanim predmetu kupy pokuta vo rni5ke 0,05 oA

z hodnoty zakanA! dei ome5kania
b. Za omeskanie kupujriceho sa zaplatenim kripnej ceny rlrok z ome3kania vo

vf5ke O,Q5 yo znezaplatenej ceny zakaidy dei omeikania

CHnok X.
Spoloin6 a zfvereEn6 ustanovenia

Zrnluva sa uzatvdra na dobu urditu do 1.9.2023.
zmlwa nadobfrda platnosf diom podpisu obidvoma stanami a ridinnost'
driom nasledujricim po dri zvercjnenia v Centnllnom registri zm16v, v spojeni so
zSkonom d.2Ill200O Z.z. o slobodnom pristupe k informdcifimao znene a doplneni
niektorjch z6konov v zneni neskor3ich predpisov.

Riimcov6 zmluva zarnk6l.
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Článok VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

. Kupujúci si vyhradžuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti 
štruktúry, alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 
Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 

Článok VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu 
a množstve, v bezchybnom stave av dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí 
preberajúcim protokolom, alebo podpísaním dodacieho listu. 
Predmet kúpy zabaliť, alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 
tovar Vobchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu. 

- Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou objednávky, ktorú doručí 
predávajúcemu najneskôr 72 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa nedohodnú inak. 
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 
sankcionovaný za neúplné vybavenie objednávky. V dohodnutom termíne a čase 
prevziať objednaný tovar. Vykonať kontrolu dodaného tovaru. Reklamáciu môže 
kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom. 
V objednávke uviesť množstvo, sortiment tovaru, presnú adresu kupujúceho a adresu 
"miesta, kde má byť tovar dodaný 
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v dohodnutých lehotách a v správnej výške. 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

„ Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty : 

a. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 % 
z hodnoty za každý deň omeškania 

b. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania 

Článok X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 1.9.2023, 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v spojení so 
zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

. Rámcová zmluva zaniká:



a) dohodou obidvoch znluvnfch strdn k dohodnut6mu terrnfnu, ak sa podstatne zrnenia

okolnosti, za ktorych bola trito nimcov6 dohoda uzatvoreni a nebolo ich moZne

objektivne predvidaf,
b) pisomnou vypovedou ktorejkofvek obchodnej strany, ak druh6 obchodnd strana poru5f

tuto riimcovri dohodu podstatqim spdsobom,

a) odstupenfm ktorejkofvek zmluvnej strany z ddvodov uvedenich v zdkone alebo v tejto

rrimcovej dohode,
b) uplynutim dobn naktoru je tato riimcovd dohoda dohodnut/',
c) vykonanfm predmetu dohody objedndvatefom - vyderpanfm finandndho objemu

predpokladanej hodnoty z6kazkl.
d) dalSie osobitn6 pripady odstupenia zmluvy ustanovuje $19 zdkona o verejnom

obstar6vani.

4. Pri nedodrZanf ustanoveni rnl kaild| zmluvn6 strana pr6vo na jej vypovedanie.

Vfpovedn6 tehota v takomto pripade je trojmesadn6 a plynie od prvdho dia mesiaca

nasledujriceho po dni, kedy bola vfpoved s od6vodnenim doruden6 druhej zrnluvnej

sffane. AkdoddvateFnie je schopnf dodat', alebo nedodiipredmettejto nimcovej dohody

za ce1lr, grdenri v dl6nku V. kfpna cen4 mi objednrivatef pr6vo na Yypovedanie

rdmcovej zrnluvy.
5. Vypoved sa povaZuje za dorudenri v de[ kedy dnrlui zrnluvnd strana prevzalazasielku

obsahujficu vjpoved a v prlpade, ?.etito rnipoved odmietla ptevztaf, alebo jej nebolo

dorudene z :lrreho ddvodq povaiuje sa rny'poved za dorudenri v dei, kedy sa zAsielka

wfltila odosielajticej anluvnej strane za podmienky, tnbola odosland na adresu druhej

znluvnej strane uvedenri v riimcovej dohode, alebo v prisluSnom verejnom tegistri (tj.
v pristuinom obchodnom alebo Zivnostenskom registri). Uvedend ustanovenie o

dorudeni vfpovede sa rovnako vz.iahuje na dorudovanie alcfchkol'vek rniziev,

upomienok, vypovedi a infch pisomnfch prejavov vdle medzi zmluvnfmi stranami, s

rninimkou ozriirnenia o zmene adresy.

Clfnok XI.
Z6vereEn6 ustanovenia

T6to ramcovhnnhtva je povinne zverejfiovanhnrirlapodfa ustanoveni $5a zikona o

slobodnom pristupe k inform6ci6m (zikona d. 2Ill2OO0 Z.z. v nrcni neskor5ich

predpisov) v spojeni s ustanoveniami $l ods.2 Obchodn6ho zikowika (zikona E.

i13,ngg1zA v neni neskot5ich predpisov) a ustanoveniami $ 47a ObEianskeho

zikonnika (zikona E. 4011964 Zb. v nrenineskor5ich predpisov). Preddvajirci srihlasi

so zverejnenim tejto r{mcovej znluvy (w6tane jej pripadnfch dodatkov).

Rfmcovri znluva m6Ze byt' menend a dop[[an6 iba dohodu obidvoch anrluvnych strr{n

yjhradne v znysle ziil<ona o verejnom obstarivani a to vo form.e pisomnfch a

obislovanych dodatkov k ramcovej dohode po predch6dzajircom srihlase obidvoch

zmluvnfch sft6n, podpisanfch opr6vnenfmi zlstupcami obidvoch znrluvnych str6n,

ktor6 po. nadobudnuti platnosti a irdinnosti sa stavajir neoddelitefnou sirdast'ou tejto

n{mcovej dohody.
Predrivajuci je povinnf bezodkladne nahftisit' kupujricenru v5etky zneny o irdajoch

tfkajricich sa jeho identifik6cie, tj. zneny sidla, bankov6ho spojenia a pod. a to do 5

dni od uskutodneni a z-rneny .

Yztahy medzi zmluvnfmi stranami, ktor6 nie sti upraven6 touto rdmcovou dohodou sa

iadia Obchodnjm zikonnikom v meni neskorsich predpisov, pripadne dal5imi

v5eobecne zAvamymipr6vnymi predpismi platqi-mi v Slovenskej republike.
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dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia 

okolnosti, za ktorých bola táto rámcová dohoda uzatvorená a nebolo ich možné 

objektívne predvídať, 

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek obchodnej strany, ak druhá obchodná strana poruší 

tuto rámcovú dohodu podstatným spôsobom, 
odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto 

rámcovej dohode, 
uplynutím doby, na ktorú je táto rámcová dohoda dohodnutá, 
vykonaním predmetu dohody objednávateľom — vyčerpaním finančného objemu 

predpokladanej hodnoty zákazky. 
ďalšie osobitné prípady odstúpenia zmluvy ustanovuje $19 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Pri nedodržaní ustanovení má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. 

Výpovedná lehota v takomto prípade je trojmesačná a plynie od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej 

strane. Ak dodávateľ nie je schopný dodať, alebo nedodá predmet tejto rámcovej dohody 

za cenu, určenú v článku V. kúpna cena, má objednávateľ právo na vypovedanie 

rámcovej zmluvy. 

Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 

obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať, alebo jej nebolo 

doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka 

vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej 

zmluvnej strane uvedenú v rámcovej dohode, alebo v príslušnom verejnom registri ((.j. 

v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o 

doručení výpovede sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, 

upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s 

výnimkou oznámenia o zmene adresy. 

Clánok XI. 

Záverečné ustanovenia 

„ Táto rámcová zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení $5a zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších 

predpisov) v spojení s ustanoveniami $1 ods.2 Obchodného zákonníka (zákona č. 

513/19917Zb v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami $ 474 Občianskeho 

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí 

so zverejnením tejto rámcovej zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov). 

Rámcová zmluva môže byť menená a dopíňaná iba dohodu obidvoch zmluvných strán 

výhradne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a to vo forme písomných a 

očíslovaných dodatkov k rámcovej dohode po predchádzajúcom súhlase obidvoch 

zmluvných strán, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, 

ktoré po nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

rámcovej dohody. 
Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť kupujúcemu všetky zmeny o údajoch 

týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod. a to do 5 

dní od uskutočnenia zmeny. 

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto rámcovou dohodou sa 

riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek 
omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto rámcovej dohode zmluvne strany považujú 
za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala 
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany na znak 
svojho súhlasu s obsahom tejto rámcovej zmluvy túto rámcovú zmluvu podpísali. 

6. Rámcová zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s tým, že kupujúci po 
podpísaní dohody dostane dve (2) vyhotovenia a predávajúci jedno (1) vyhotovenie. 
Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné originály. 

V Topoľčanoch, dňa V Horných Obdokovciach, dňa 

č predávajúcí | kupujúci 
PhDr. Miriama Brachová, MBA 

riaditeľka
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Canon i-Sensys MF8540 cdn

CRG 71 8 Cierna kompatibil 1 11,00 € 0'00 ( 11,00 (

CRG 7 18 Zlti4 kompatibil I 10,00 € 0,00 ( 10,00 (

CRG 7 I 8 azurovr{ kompatibil I 10,00 € 0,00 ( 10,00 (
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O THP 650 CZI01AE-čierna al ana 
HP Deskjet ink Advantage originál 0,00€ 26,00 ej 

4645 HP 650 CZ102AE - farebná | 1200€ 000€ 24,00 € 
originál 

Canon image Runner 1133 if [Canon C-EXV 40 kompatibil 4 12,00 € 0,00 € 48,00 € 

HP LaserJet M1132 MFP ER 19 7,00 € 0,00 € 133,00 €| kompatibil 

HP LaserJet P1102 EO A CE 2BSA Bla 1 700€ 0,00 € 7,00 €| kompatibil , 

EPSON LO-350 a. šla Probohi Cutriicej 1 4,50€ 0,0€ 4,50 € originál 

CRG 055 H čierna originál 8 110,00 £ 0,00€ 880,00 € 

CRG 055 H žltá originál 4 128,00 € 0,00 € 512,00 € 
Canon i-Sensys MF744Cdw 

CRG 055 H azúrová originál 4 128,00 € 0,00 € 512,00 € 

CRG 055 H purpurová originál 4 128,00 € 0,00 € 512,00 € 

CRG 055 H čierna kompatibil 1 29,00 € 0,00 € 29,00 € 

CRG 055 H žltá kompatibil 1 29,00 € 0,00 € 29,00 € 
Canon i-Sensys MF744Cdw 

CRG 055 H azúrová kompatibi 1 29,00 € 0,00 € 29,00 € 

CRG 955 SEpprgurová 1 29,00 £ 0,00€ 29,00€ 
kompatibil 

CRG 052 H originál 1 120,00 € 0,00 € 120,00 € 
Canon i-Sensys LBP 212dw 

CRG 052 H kompatibil 2 9,50 € 0,00 € 19,00 € 

[Canon i-Šensys LBP 3010 CRG 712 originál 1 51,00 € 0,00 € 51,00 € 

CRG 057 H originál 2 125,00 € 0,00€ 250,00 € 
Canon i-Sensys LBP 228x 

CRG 057 H kompatibil 2 29,00 € 0,00 € 58,00 € 

CRG 718 čierna originál 8 90,00 € 0,00 € 720,00 €l 

CRG 718 žltá originál 4 95,00 € 0,00 € 380,00 €j 
Canon i-Sensys MF8540 cdn 

CRG 718 azúrová originál 4 95,00 € 0,00 € 380,00 € 

ČRG 718 purpurová originál 4 95,00€ 0,00 € 380,00 € 

CRG 718 čierna kompatibil 1 11,00 € 0,00 € 11,00 € 

CRG 718 žltá kompatibil 1 10,00 € 0,00 € 10,00 € 
Canon i-Sensys MF8540 cda 

CRG 718 azúrová kompatibil 1 10,00 € 0,00 € 10,00 € 

EE člo 1 10,00 € 0,00 € 10,00 € 
kompatibil 

HP LaserJet Pro MFP M125a |CF 283A kompatibil 5 8,00 € 0,00 € 40,00 €                  
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Canon i-Sensys LBP 2900 CRG 703 kompatibil 6 9,00 € 0,00 € 

TN-2421 originál 2 70,00 € 0,00 € 140,00 €| 
Brother DCP L2552DN 

TN-2421 kompatibil 10 9,00 € 0,00 € 90,00 

LC 529 XL - čierna kompatibil A 4,00 € 0,00 € 8,00 € 

Brother DCP-J100 

LC 529 XL - color kompatibil Z 3,00 € 0,00 € 6,00 dl 

CRG 051 H originál 1 75,00 € 0,00 € 75,00 €| 
Canon i-Sensys LBP162dw 

CRG 051 H kompatibil 7 6,50 € 0,00 € 45,50 e| 

MLT-D111L originál 1 38,00 € 0,00 € 38,00 €| 
Samsung MLT-D1115 

MLT-D111L kompatibil 2 8,00 € 0,00 € 16,00 €| 

Canon i-Sensys LBP6230 dw |CRG 726 kompatibil


