
Rámcová dohoda
o kúpe náplní do tlačiarenských zariadení

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len .rámcová dohoda")

Článok 1

Účastníci dohody

1. Kupujúci:
Najvyšší súd SR
Sidlo: Župné námestie Č. 13,81490 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy súdu
ICO: 00165581
OIC:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061200/8180
Tel: 02/
Fax: 02/
(ďalej len .kupujúci")

2. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený k podpisu:
ICO:
OIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Tel., fax:
e-mail:
registrácia:
(ďalej len .predávaíúcr)
(spolu ďalej aj ako .účastnlcí dohody")

JURIGA spol. sr. o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Ing. Ján Juriga, konateľ
Ing. Ján Juríga, konateľ
31344194
2020350915
SK2020350915
Tatra banka, a. s., Bratislava
2622020195/1100
02163453031
juriga@juriga.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava " oddiel sro, vložka Č. 4507/B

Článok 2
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je kúpa a predaj náplni do kancelárskej a výpočtovej techniky (ďalej len .tovar') podľa
technickej a množstevnej špecifikácie uvedenej v Prílohe Č. 1 tejto dohody (ďalej len .príloha Č. 1") a poskytnutie
súvisiacich služieb uvedených v bode 2. a 3. tohto článku.
2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať tovar na základe predloženej pisomnej objednávky v štandardnej
kvalite a dopraviť tovar vlastnými vozidlami a pracovnikmi na vlastné náklady do miesta plnenia.
3. Predávajúci zabezpeči odber a ekologickú likvidáciu náplní kancelárskej a výpočtovej techniky, ktoré mu po ich použiti
kupujúci odovzda v mieste plnenia predmetu tejto dohody.
4. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu tovaru podľa Článku 6 tejto dohody.

Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov dohody

1. Všetky dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto dohody, a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky,
dodacie listy a pod., účastníci dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky
dohodnuté údaje a údaje požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Predávajúci na požiadanie kupujúcich poskytne všetky doklady súvisiaca s predmetom dohody, a to napríklad
výsledky kvality a atesty na dodaný tovar. Dodaný tovar musí obsahovať originálnu náplň podľa špecifikácie uvedenej v
prilohe Č. 1 tejto dohody.
3. Predávajúci je povinný kupujúcemu riadne odovzdať dodaný tovar na základe dodacieho listu, umožniť jeho kontrolu
a vydať k dodanému tovaru záručný list s vyznačením záručnej doby.
4. Tovar, špecifikovaný v písomnej objednávke kupujúceho, mu predávajúci dodá bez akýchkoľvek vád.
5. Tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak kupujúci zisti preukázateľné vady dodaného tovaru,
nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v hmotnosti a množstve tovaru, zámenu tovaru v porovnani s objednávkou alebo ak
tovar nie je originál.

mailto:juriga@juriga.sk


Článok 4
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

1. Predávajúci poskytuje kupujúcmu záruku na dodaný tovar v rozsahu 24 mesiacov. Záručná doba začina plynúť dňom
podpisu dodacieho listu bez výhrad zástupcom kupujúceho.
2. Kupujúci je povinný zistené vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr
do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho
vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Dňom odovzdania vymeneného alebo opraveného vadného tovaru začína plynúť
nová záručná doba v rozsahu 24 mesiacov na daný tovar.
3. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
a) označenie a číslo dohody,
b) označenie kupujúceho, jeho adresy sídla, identifikačné údaje (ICO, OIC),
c) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
d) popis vady,
e) číslo dodacieho listu.
4. Nároky kupujúcich z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru
kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od jej
uplatnenia, 1.j. odo dňa doručenia oznámenia o vadách; inak je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok 5
Miesto dodania a množstvo tovaru

1. Predávajúci dodá tovar v množstve podľa písomnej objednávky kupujúceho a na miesto plnenia, ktoré vymedzí
kupujúci v písomnej objednávke tovaru.
2. Technická špecifikácia a predpokladané celkové množstvo prevzatého tovaru počas doby platnosti tejto dohody sú
špecifikované v prílohe č. 1 tejto dohody. Kupujúci si vyhradzujú právo neobjednať celé predpokladané množstvo, resp.
objednať väčšie množstvo než je predpokladané množstvo tovaru, a to za cenových podmienok stanovených v dohode.

Článok 6
Cena

1.Cena je stanovená ako cena za jednotlivé položky, 1. j. jednotlivé náplne. Celkovú cenu za plnenie predmetu tejto
dohody na základe objednávok kupujúcich predstavuje násobok množstva každej položky požadovaného kupujúcimi a
ceny za jednotlivú položku.

Typ náplne Cena za 1 kus
bez v euro

HP LJ Q2612A 4370
HP LJ Q7553A 52,10
HP LJ CE278A 4370
HP LJ CE505A 5160
HP LJ CB436A 43,70
HP LJ CB435A 34,90
HP LJ 7516A 115,50
Canon C-EXV-33 28 OO
Canon C-EXV-32 3250
Ricoh 62100 40,60
Ricoh 12300 1590
Ricoh 12700 12,80

2. Kupujúci si vyhradzuje právo podľa potreby v čase platnosti rámcovej dohody doplniť do zoznamu požadovaných
typov náplní uvedených v bode 1. tohto článku aj ďalšie typy náplne. Jednotková cena za takto doplnený typ náplne
bude dohodnutá s predávajúcim a celková hodnota takto objednaných a dodaných náplní bude zahrnutá do celkovej
hodnoty dodaných náplní, ktorá nesmie prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky stanovenú v Článku 11 bod 1.
3. V cene tovaru uvedenej v tabuľke v bode 1. tohto článku je zahrnuté i poskytnutie služieb uvedených v Článku 2 v
bodoch 2. a 3. tejto dohody.
4. Úprava dohodnutej ceny jej zvýšením je možná iba na základe písomnej dohody strán tejto dohody. a to v dôsledku
legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu cien. Prípadná zmena ceny musí byť doložená v časovej súvislosti s
vykonanou legislatívnou zmenou.



Článok 7
Platobné podmienky a fakturácia

1. Faktúru vystaví predávajúci do 5 dní po dodaní predmetu dohody špecifikovaného v objednávke kupujúceho a
zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu, aj v elektronickej forme ako súbor v textovo čitateľnej podobe.
2. Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe faktúry do 30 dni odo dňa jej doručenía. Ak faktúra a jej prílohy
nebudú obsahovať všetky dohodnuté a právnym poriadkom SR stanovené náležitosti, kupujúci, je oprávnený túto
faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
3. Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. Ak nastane
omeškanie platieb kupujúceho z dôvodov na strane Státnej pokladníce, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so
zaplatením čiastok uvedených v týchto faktúrach.
4. Faktúra musí obsahovať tíeto náležitosti a prílohy:
- označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (ICO, OIC),
- číslo dohody
- označenie "faktúra" a jej číslo,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovanú sumu - cenu za dodaný predmet dohody,
- dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
- podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho.

Článok 8
Čas plnenía, dodacie podmíenky

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v množstve a druhu uvedenom v písomnej objednávke, ktorej doručenie
predávajúci pisomne potvrdí.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho do miesta plnenia do 5 pracovných dní od
prijatia objednávky kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodávky tovaru do miesta
plnenia najneskôr 2 hodiny pred doručením dodávky.
3. Ak predávajúci neoznámi termín dodávky tovaru, kupujúci nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia, ale až v
nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky a jej opätovným doručením
znáša predávajúci.

4. Po dodaní tovaru kupujúcí potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu bez výhrady. Dodací list a objednávka
potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry predávajúcim.
5. Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody.

Článok 9
Výhrada vlastníckeho práva

'l.Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a prevzatia tovaru kupujúcim. Týmto
dňom prechádza na kupujúceho aj zodpovednosť za škodu.

Článok 10
Sankcie

1. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa Článku 8 tejto dohody, je kupujúci oprávnený požadovať
od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj začatý deň omeškanía s plnením, a
to osobitne za každý prípad omeškania, minimálne však vo výške 100 EUR (slovom sto eur).
2. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody,
ktorá mu vznikla porušením povinnosti predávajúceho, a to v celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje
dohodnutú zmluvnú pokutu.

3. Ak kupujúci poruší povinnosti podľa Článku 7 tejto dohody, je predávajúci oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
4. Ak po dodaní tovaru kupujúci zistii, že tovar neobsahuje originálnu náplň podľa špecifikácie predmetu dohody,
kupujúci má právo od tejto dohody okamžite odstúpiť. Predávajúci je v pripade takéhoto vadného plnenia povinný vrátiť
zaplatenú cenu za takýto dodaný tovar kupujúcemu a zároveň uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR
(slovom päťsto eur) do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie predávajúcemu. Na tento účel zloží predávajúci
na účet kupujúceho ku dňu podpisu tejto dohody zábezpeku vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur). Zábezpeka bude
na účte zložená po celú dobu trvania tejto dohody a vrátená predávajúcemu po ukončeni platnosti dohody. Zo
zábezpeky môže byť uhradená zmluvná pokuta predávajúceho, ktorú má podľa tejto dohody zaplatiť kupujúcemu.
5. Predávajúci je povinný po vyčerpaní alebo čiastočnom vyčerpaní zábezpeky podľa bodu 4 tohto článku doplniť
zábezpeku do výšky 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie
zábezpeky zo strany kupujúceho.



Článok 11
Platnosť dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Platnosť tejto
dohody zaniká pred uplynutím doby stanovenej v predchádzajúcej vete aj objednaním a dodaním tovaru v celkovej cene
29.615,- EUR bez DPH, t.j. 35. 538,- EUR s DPH, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
2. Túto dohodu možno zrušiť:
a) pisomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od dohody.
3. Písomnú výpoveď, a to aj bez uvedenía dôvodu, je oprávnený dať ktorýkoľvek účastník dohody. Dvojmesačná
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhému účastníkovi dohody.
4. Odstúpiť od dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného porušenia dohody alebo z dôvodu
nemožnosti plnenia dohody. Za podstatné porušenie dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru
(Článok 8 dohody), omeškanie kupujúceho s platbou ceny, doručenie repasovanej alebo neoriginálnej náplne, ako aj
dodávanie náplní, ktorých vyťažiteľnosť je nižšia ako minimálny garantovaný počet vytlačených strán, ktorý predávajúci
deklaroval v cenovej ponuke. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od dohody
účastníkovi dohody, ktorému je odstúpenie adresované.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci bol vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru .Dodanie náplní do tlačiarenských
zariadení" vyhodnotený ako úspešný uchádzač za účelom uzatvorenia tejto dohody.
2. Kupujúci oznámi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody kontaktnú osobu predávajúcemu a predávajúci
oznámi kontaktnú osobu kupujúcemu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha Č. 1 - Technická a množstevná špecifikácia tovaru.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z. z.
6.Zmeny a doplnky tejto dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k dohode, ktoré sa stávajú jej
neoddeliteľnou súčasťou po podpísaní oprávnenými zástupcami účastníkov dohody, ktorí sa na zmene a doplneni
dohody dohodli.
7. Práva a povinností účastníkov tejto dohody, pokiaľ táto dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8. V prípade zaniknutia dohody si kupujúci vyhradzuje právo uzatvoriť novú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení verejného obstarávania predmetnej zákazky .Dodanie náplní do tlačiarenských zariadení" na ďalšom
najvyššom poradí po úspešnom uchádzačovi.
9. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží predávajúci a päť rovnopisov
obdrží kupujúci.
10. Účastníci dohody vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich prejavy vôle sú dostatočne
zrozumiteľné, určité a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Účastníci dohody vyhlasujú,
že túto dohodu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej textu a
obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom
svojich oprávnených zástupcov podpísali.

- 4 JúN 2012
V Bratislave, dňa .

- 4 JúN 2012
V Bratislave, dňa .

Ing. Ján J
konateľ

Za predávajúceho:



Príloha Č. 1 • Technická a množstevná špecifikácia tovaru.

P. č. Typ náplne Predpokladané Jednotková cena Cena celkom
množstvo v kus bez DPH v euro bez DPH v euro

1. HP LJ Q2612A 200 43,70 8740,00
2. HP LJ Q7553A 100 52,10 5210,00
3. HP LJ CE278A 90 43,70 3933,00
4. HP LJ CE505A 50 51,60 2580,00
5. HP LJ CB436A 20 43,70 874,00
6. HP LJ CB435A 20 34,90 698,00
7. HP LJ 7516A 5 115,50 577,50
8. Canon C-EXV-33 30 28,00 840,00
9. Canon C-EXV-32 10 32,50 325,00
10. Ricoh 62100 30 40,60 1218,00
11. Ricoh 12300 10 15,90 159,00
12. Ricoh 12700 10 12,80 128,00

Celkom v EUR 25282,50
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