RÁMCOVÁ DOHODA
číslo kupujúceho: 24-1000/19ZNH/2019
číslo predávajúceho: 12/2019
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a na základe § 83 zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej “dohoda“)
Čl. 1. Zmluvné strany
Kupujúci:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „SÚC PSK“)
Sídlo:
Jesenná 14, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
37 936 859
DRČ:
2021775294
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
JUDr. Jana Krivková, vedúca kancelárie riaditeľa SÚC PSK
- obchodných:
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
- technických:
Ing. Ľubomír Sabol, hlavný informatik SÚC PSK
Telefon:
+421 517563700
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou
zo dňa 7.10.2003
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
PcProfi, s.r.o.
Sídlo:
Fintická 14050/119, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Peter Krafčík, konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
44685173
IČ DPH:
SK2022803233
DIČ:
2022803233
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Peter Krafčík
- obchodných:
Ing. Ondrej Šichula
- technických:
Ing. Ondrej Šichula
Telefon:
0917 498 351
E-mail:
obchod@pcprofi.sk
Právna forma:
spol. s r.o.
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spoločne ďalej aj ako „účastníci dohody“)
Čl. 2. Predmet rámcovej dohody
2.1 Účastníci dohody uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob
realizácie predmetu rámcovej dohody, ktorým je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu na základe
písomných čiastkových zmlúv (objednávok) uzatvorených počas účinnosti a podmienok stanovených v tejto
dohode výpočtovú techniku vrátane príslušenstva, špecifikované v prílohe č. 1 tejto dohody Špecifikácia
množstva a ceny (ďalej ako „tovar“ a „predmet kúpy“).
2.2 Predávajúci sa taktiež zaväzuje, že prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a poskytne súvisiace
služby, t.j. dopravu tovaru na miesto určenia a technické poradenstvo.
2.3 Kupujúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto dohode, že prevezme tovar a zaplatí predávajúcemu
kúpnu cenu za tovar.
2.4 Účastníci dohody vyhlasujú a zaväzujú sa, že za týmto účelom:
a) sa budú riadiť ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv
(objednávok), na základe ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na
neho vlastnícke právo k dohodnutému tovaru a kupujúci sa zaviaže zaplatiť za dohodnutý tovar
dohodnutú kúpnu cenu,
b) sa dohodnú vopred na obsahu týchto čiastkových zmlúv (objednávok).

2.5 Pokiaľ sa podmienky čiastkovej zmluvy na dodanie dohodnutého tovaru uzavretej medzi zmluvnými stranami
po dobu účinnosti tejto rámcovej dohody neurčia inak, predpokladá sa, že obchodné podmienky dohodnuté
touto rámcovou dohodou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podmienky čiastkovej zmluvy na dodanie tovaru
nesmú byť v rozpore s podmienkami dohodnutými touto rámcovou dohodou.
2.6 V súlade s ustanoveniami tejto dohody sa predávajúci zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky tejto
dohody v súlade so súťažnými podkladmi, realizovať predmet rámcovej dohody vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejnou súťažou s vybavením, ktoré si na tento
účel zabezpečí. Predmet dohody plne korešponduje s ponukou predávajúceho predloženou v procese
verejného obstarávania.
2.7 Predávajúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu kupujúceho previesť svoje práva a záväzky podľa tejto
dohody na nového dodávateľa.
2.8 Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatná kúpa.
2.9 Rámcová dohoda sa vzťahuje aj na tovar uvedený v špecifikácii, u ktorého dôjde k zmene obchodného názvu
pri dodržaní kvalitatívnych parametrov.
Čl. 3. Uzatváranie čiastkových zmlúv a cena predmetu plnenia
3.1 Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej objednávky,
v hodnote minimálne 2 000 € s DPH, na dodanie tovaru za kúpnu cenu stanovenú postupom podľa
ustanovení tohto článku.
3.2 Písomná objednávka bude vystavená centrálne krajskou zložkou kupujúceho. Objednávka bude doručená
predávajúcemu.
3.3 Objednávky budú obsahovať nasledovné údaje: druh tovaru, množstvo a miesto dodania a cenu
požadovaného plnenia. Potvrdená objednávka bude zaslaná elektronickou komunikáciou z e-mailovej adresy
kupujúceho sabol.lubomir@sucpsk.sk a potvrdená predávajúcim obratom e-mailom v zmysle čl. 1 tejto
rámcovej dohody. V prípade, že predávajúci nereaguje e-mailom ani iným spôsobom na objednávku
kupujúceho, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej objednávky pre
predávajúceho, za deň akceptácie objednávky, t.j. za deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy.
3.4 Cena za predmet dohody (ďalej len „kúpna cena“ alebo cena tovaru“) je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a predstavuje cenu celkom za požadované druhy tovaru špecifikované v prílohe č. 1 tejto dohody Špecifikácia
množstva a ceny, ktorá je súčasťou tejto dohody a je plne v súlade s ponukou predávajúceho, vo výške:
Cena za predmet dohody bez DPH
53 333,00 €
DPH 20 %
10 666,60 €
Cena celkom vrátane DPH
63 999,60 €
Cena celkom s DPH slovom: Šesťdesiattritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 60 centov
Členenie kúpnej ceny predmetu dohody z hľadiska kvantity a jednotkové ceny všetkých druhov tovaru sú
uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody Špecifikácia množstva a ceny.
3.5 Celková hodnota čiastových zmlúv na dodanie tovaru počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody
nesmie prekročiť hodnotu, určenú v procese verejného obstarávania ako predpokladanú hodnotu zákazky vo
výške 53 333,00 € bez DPH, t.j. 63 999,60 € vrátane DPH.
3.6 Kupujúci nie je povinný uvedený finančný limit prostredníctvom zadávania objednávok vyčerpať počas celej
platnosti a účinnosti dohody, objednávky podľa tejto dohody budú uzatvárané vždy podľa aktuálnych potrieb
kupujúceho.
3.7 Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody bez DPH sú ceny maximálne, platné počas celej doby
trvania dohody podľa článku 4.1. tejto dohody a sú v nich zahrnuté náklady na naloženie, dopravu, vyloženie
a všetky ostatné súvisiace náklady predávajúceho s predmetom kúpy.
3.8 Ak počas trvania rámcovej dohody dôjde, k ukončeniu výroby niektorých položiek dohody, podľa prílohy č.1 je
predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu novší model tovaru s rovnakými príp. lepšími parametrami bez
zmeny ceny za položku.
3.9 Dohodu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného obstarávania výlučne za
predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene dohody, ktorou by sa zvyšovala resp. znižovala cena plnenia
alebo jej častí je potrebné dodržiavať hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO.
3.10 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ktorá je možná tiež v prípade, ak táto by mala
byť spôsobená nezávisle od ich vôle, t.j. zmeny colných a daňových predpisov v zmysle novelizácie
príslušných zákonov. Predávajúci je povinný uvedené skutočnosti kupujúcemu preukázať a zdokladovať
dôveryhodným spôsobom.
3.11 Jednotkové ceny tovaru, uvedené v prílohe č. 1 v tejto dohody sú platné a nemenné počas trvania
zmluvného vzťahu len v prípade, ak nenastane okolnosť podľa druhej vety. Zmluvné strany sa s ohľadom na
vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu dohodli na možnosti určovať cenu tovaru pre každé
opakované plnenie, ktorým je obdobie šiestich mesiacov predchádzajúcich určeniu ceny, porovnaním cien. Ak

výsledkom porovnania cien bude hodnota nižšia než cena určená touto dohodou, bude predávajúcemu
zaslaný návrh Dodatku k dohode, ktorého obsahom budú upravené jednotkové ceny a cena celkom.

Čl. 4. Doba trvania zmluvy a dodacie podmienky
4.1 Predávajúci bude dodávať predmet zmluvy kupujúcemu priebežne od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
maximálne však do 31.12.2020. Táto dohoda môže zaniknúť aj pred uplynutím tejto doby, ak dôjde k
vyčerpaniu finančného limitu podľa bodu 3.4 tejto dohody.
4.2 Predávajúci, na základe predloženej objednávky Kupujúceho, dodá predmet zmluvy kompletne, v plnom
požadovanom množstve každej objednávky. Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od predávajúceho tovar,
ktorého množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať vystavenej objednávke.
4.3 Tovar bude predávajúci dodávať výhradne v pracovných dňoch a v pracovných hodinách kupujúceho v
čase medzi 7:00 hod. až 15:00 hod. do 48. hodín od potvrdenia objednávky podľa bodu 3.3 tejto dohody.
4.4 Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas na dohodnutom mieste plnenia a
kupujúci je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
4.5 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú priestory kupujúceho na adrese: Jesenná 14, 080 05, Prešov.
4.6 Oprávnenou osobou kupujúceho pre potreby plnenia tejto dohody je hlavný informatik – Ing. Ľubomír Sabol,
tel.: 0915 980 456.
4.7 Oprávnenou osobou predávajúceho pre potreby plnenia tejto dohody je: Ing. Ondrej Šichula, tel.: 0917
498 351.
4.8 Kvalita a komplexnosť dodávok predmetu kúpy bude zo strany kupujúceho overovaná a potvrdená
podpísaním dodacieho listu pri preberaní predmetu dohody oprávnenou osobou kupujúceho uvedenou v
bode 4.6 tejto dohody pre potreby plnenia tejto dohody v mieste dodania tovaru.
4.9
Prípadnú zmenu údajov o oprávnených osobách, alebo telefonických kontaktoch uvedených v bodoch 4.6 a
4.7 tejto dohody sú zmluvné strany povinné bezodkladne oznámiť dotknutej oprávnenej osobe druhej
zmluvnej strany bez povinnosti uzatvoriť dodatok tejto dohody.
4.10 Predávajúci, na základe predloženej písomnej čiastkovej objednávky Kupujúceho, dodá tovar v
požadovanom množstve každej čiastkovej objednávky. Kupujúci bude považovať dodanie objednávky za
splnené, ak bude dodaný tovar v požadovanom množstve presne podľa špecifikácie uvedenej v čiaskovej
objednávke.
4.11 Kupujúci môže požiadať predávajúceho počas trvania tejto dohody o preukázanie dokumentácie o kvalite
dodaných tovarov.
4.12 Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od Predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú
zodpovedať údajom vo vystavenej objednávke, prípadne nebude v súlade s podmienkami a požiadavkami
stanovenými verejnou súťažou v procese verejného obstarávania a touto dohodou.
4.13 Kupujúci si po vzájomnej dohode zmluvných strán vyhradzuje možnosť predĺženia tejto dohody, postupom
podľa bodu 8.3 dohody, maximálne do 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody, pričom celkové plnenie
nesmie presiahnuť finančný limit podľa bodu 3.4 tejto dohody.
4.14 Kupujúci si vyhradzuje právo, podľa skutočnej potreby, vykonávať množstevný presun medzi jednotlivými
položkami, uvedenými v prílohe č. 1 tejto dohody Špecifikácia množstva a ceny, pričom celkové plnenie
tejto dohody nesmie presiahnuť finančný limit podľa bodu 3.4 tejto dohody, alebo v závislosti od pridelenia
finančných prostriedkov si vyhradzuje právo neodobrať uvedené predpokladané množstvo predmetu kúpy.
Uvedené skutočnosti sa nebudú považovať za porušenie zmluvných podmienok zo strany kupujúceho
a nebudú dôvodom na uzatvorenie dodatku k tejto dohode.

Čl. 5. Platobné podmienky a zmluvné pokuty
5.1 Kupujúci neposkytuje predávajúcemu preddavok na predmet kúpy.
5.2 Cena za predmet kúpy bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vyhotovené po uskutočnení jednotlivých
dodávok predmetu rámcovej dohody v súlade s množstvom uvedeným v objednávke. Podkladom pre
fakturáciu budú dodacie listy predávajúceho potvrdené kupujúcim o prevzatí množstva a druhu predmetu kúpy
s uvedením oblasti kupujúceho. Predávajúci vystaví faktúru za každú oblasť kupujúceho samostatne podľa
rozpisu v objednávke.
5.3 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za predmet dohody vzniká predávajúcemu úplným a včasným
splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite. Kupujúci bude akceptovať iba kompletné dodanie
zaslanej objednávky a neprevezme čiastočné, t.j. neúplné dodanie konkrétnej objednávky.
5.4 Po prevzatí tovaru v rozsahu jednotlivých objednávok oprávnenými osobami kupujúceho v termíne uvedenom
v čiastkovej objednávke, predloží predávajúci daňový doklad – faktúru na skutočne dodané množstvo
predmetu kúpy. Miesto doručenia faktúry je sídlo oblasti kupujúceho podľa čl. 4.5 dohody.
5.5 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne kupujúceho.

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju
na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opraveného dokladu.
5.7 Kupujúci prevezme od predávajúceho len dodávky predmetu tejto zmluvy dodané na základe vystavenej
a potvrdenej čiastkovej objednávky, v objeme uvedenom na čiastkovej objednávke. Dodávky dodané
predávajúcim nad rámec množstva uvedeného v čiastkovej objednávke kupujúci nie je povinný prevziať.
5.8 V prípade nedodržania dohodnutých termínov a časov dodania tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny dohodnutej dodávky za každý deň omeškania.
5.9 V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu je predávajúci oprávnený vyfakturovať
úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.10 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
5.11 V prípade odstúpenia od rámcovej dohody kupujúcim z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok
realizácie plnenia predávajúceho viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu dohody aj napriek
písomnému upozorneniu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
maximálne do 20 % z celkovej ceny plnenia rámcovej dohody.
5.12 Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku nesplnenia
zmluvných podmienok.
Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady tovaru
6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne vlastnosti predmetu plnenia dohody podľa zákonov, vyhlášok,
nariadení a platných technických noriem a ručí, že si predmet dohody tieto vlastnosti počas záručnej doby
zachová.
6.2. Predávajúci zodpovedá za vlastnosti dodaného predmetu dohody počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov
odo dňa prevzatia predmetu dohody kupujúcim.
6.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania predmetu dohody na miesto plnenia uvedené v čl. 4 bod 4.5.
6.4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet dohody pre vady, za ktoré
zodpovedá kupujúci.
6.5. Iné záručné podmienky ako sú uvedené v bode 6.2 tejto dohody, platia záručné podmienky výrobcu uvedené
na obale predmetu dohody za podmienky, že kupujúcemu priznávajú väčší rozsah práv než zákon.
6.6. Tovar bude balený v obale, ktorý zabezpečí jeho ochranu pred poškodením a znehodnotením pri manipulácii.
6.7. Kupujúci bude predmet kúpy používať v súlade s návodom na použitie.
6.8. Reklamáciu predmetu kúpy je nutné uplatniť výhradne formou písomného protokolu o reklamácii
u predávajúceho.
6.9. Reklamačný protokol musí obsahovať nasledovné informácie: úplné identifikačné údaje reklamujúceho
subjektu, predmet reklamácie, opis reklamovanej chyby, údaje o vecnej škode alebo ujme na zdraví, dátum
a podpis.
6.10. Prípadné zjavné nedostatky zistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu dohody budú kupujúcim písomne
reklamované do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy. V prípade oprávnenej reklamácie je
predávajúci na svoje náklady v termíne do 3 pracovných dní povinný reklamovaný predmet kúpy vymeniť.
6.11. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu kúpy budú kupujúcim písomne
reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej reklamácie je
predávajúci na svoje náklady v termíne do 3 pracovných dní povinný reklamovaný predmet kúpy vymeniť.
6.12. Predávajúci zodpovedá za všetky výrobné chyby zjavné a skryté v zmysle ustanovení Obchodného, resp.
Občianskeho zákonníka vo vzťahu ku kupujúcemu.
6.13. Ak kupujúci dodá tovar s vadami, má kupujúci právo uplatniť nároky z vád podľa § 422 a nasledujúcich
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality tovaru a po uplatnení oprávnenej reklamácie,
predávajúci zrealizuje neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
6.15. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia zmluvných
podmienok.
Čl. 7. Spôsob zániku dohody
7.1

Dohoda zaniká
a)
splnením, t.j. vyčerpaním finančného limitu podľa bodu 3.4 dohody resp. uplynutím doby podľa bodu
4.1 dohody,
b)
dohodou,
c)
okamžitým odstúpením od dohody, v prípade podstatného porušenia zmluvy je ktorákoľvek zmluvná
strana oprávnená okamžite odstúpiť od dohody. V prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody sú
zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej

7.2

7.3

výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto dohodou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa
zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej
vety považuje 7 kalendárnych dní. Doručením odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti
strán určené touto dohodou.
d)
okamžitým odstúpením od dohody Kupujúcim, v prípade zistenia nesplnenia povinnosti v zmysle bodu
2.9 tejto dohody predávajúcim kedykoľvek počas trvania dohody;
Podstatným porušením dohody sa rozumie najmä ak
a)
v čase uzavretia dohody alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel dohody,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola dohoda uzavretá, že druhá strana nebude mať
záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody,
b)
počas trvania dohody predávajúci prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného
a ekonomického postavenia prípadne technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 35 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
c)
predávajúci nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti predávajúceho plniť zmluvný
záväzok sa považuje:
•
nespôsobilosť predávajúci aj napriek písomnej výzve dodať tovar dohodnutým spôsobom po stránke
kvalitatívnej, organizačnej a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
•
postup alebo priebežný výsledok dodávania tovaru predávajúcim, ktorý vedie preukázateľne a
nepochybne k vadnému plneniu dohody,
d)
vadné plnenie predávajúcim, na ktoré bol kupujúcim v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré
predávajúci napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu kupujúci
poskytol,
Doručením odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce z dohody, a to
s účinkami ex nunc. Odstúpenie od dohody sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením dohody, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

Čl. 8. Ostatné a záverečné ustanovenia
8.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020 a účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni jej
zverejnenia. Pred uplynutím doby, na ktorú je dohoda uzatvorená, platnosť a účinnosť dohody skončí dôvodmi
uvedenými v bode 7.1 tejto dohody.
8.2 Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť kupujúcemu všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp.
začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v
platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, predávajúci zodpovedá za škodu
spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo od dohody odstúpiť.
8.3 Dohodu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO výlučne písomnými
dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k
uzatváraniu obchodných vzťahov. Písomný dodatok k dohode nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene
identifikačných údajov predávajúceho za predpokladu, že zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 8.2
tohto článku.
8.4 Účastníci dohody sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú na iné
účely ako na plnenie podmienok tejto dohody.
8.5 Predávajúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto dohody a
súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane
osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť,
obsiahnutá v ustanoveniach tejto dohody, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti,
okrem skutočností predávajúcim výslovne označených.
8.6 Kupujúci si vyhradzuje právo nahliadnuť do dokumentácie predávajúceho a umožniť predloženie podkladov
účtovných dokladov súvisiacich s nadobudnutím predmetu dohody.
8.7 Nikto z účastníkov dohody nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhého účastníka dohody previesť svoje
práva a záväzky podľa tejto dohody na tretiu osobu.
8.8 Predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho o uzavretých zmluvných vzťahoch s treťou osobou na
dodanie tovaru.
8.9 Účastníci dohody sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou budú riešiť
predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá
zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor
sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných predpisov Slovenskej republiky.
8.10 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomností“)
budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo e-mailom na adresy

uvedené v čl. 1 tejto rámcovej dohody. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal
alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná
na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
8.11 Predávajúci bude poskytovať kupujúcemu riadnu súčinnosť počas trvania platnosti tejto dohody.
8.12 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto rámcovou dohodou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými
predpismi Slovenskej republiky.
8.13 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto dohody, nebude tým
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci dohody písomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru dohody.
8.14 Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými
zástupcami účastníkov dohody a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
8.15 Súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1 Špecifikácia množstva a ceny.
8.16 Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 3 rovnopisy a predávajúci obdrží 2
rovnopisy.
8.17 Účastníci dohody po oboznámení sa s obsahom tejto dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a
potvrdzujú, že táto dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Prešove dňa 2.4.2019

V Prešove, dňa 8.4.2019

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

v.r.
Ing. Peter Krafčík
Konateľ, PcProfi s.r.o.

v.r.
Ing. Marcel Horváth
poverený vedením
Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Špecifikácia množstva a ceny

Príloha č.1

Predmet zákazky:
Výpočtová technika vrátane príslušenstva

Typ výpočtovej
techniky
Prenosné počítače
Osobné počítače
Ploché displeje

Laserové tlačiarne

Dokovacie stanice
Softvér

Príslušenstvo

V Prešove, dňa 2.4.2019

Názov výpočtovej techniky
HP EliteBook x360 1030 G3
HP ProBook 430 G5
HP ProBook 430 G5
HP ProBook 450 G5
HP Pro A G2
AOC 24E1Q
Philips 276E8FJAB
HP LaserJet Pro M227fdw
HP LaserJet Pro M281fdw
HP LaserJet Pro M477fdw
OKI C833dn, A3
HP Elite USB-C G4
HP 230W Thunderbolt Dock G2
Office 2019 pre podnikateľov SK OEM
HP Wireless myš a klávesnica
HP 14 Signature II Slim Topload
HP Business Slim Top Load
HP Essential Top Load Case 15,6"
HP 14 Reversible Sleeve - Black/Silver
Rozšírenie servisného krytia - notebook HP 3.roky
Return to Depot NB/T
Samsung 860 EVO, SSD, 250GB
DisplayPort-DisplayPort kábel M/M 2.0m

Zazmluvnené
množstvo/ks/

Jednotková
cena v € bez
DPH

Suma v € bez
DPH

4
15
3
3
15
25
15
15
10
3
1
21
4
40
25
1
21
3
1

1 219,00 €
609,00 €
620,00 €
645,00 €
425,00 €
99,00 €
220,00 €
220,00 €
240,00 €
320,00 €
727,00 €
117,00 €
159,00 €
201,00 €
34,00 €
15,00 €
13,00 €
13,00 €
7,00 €

4 876,00 €
9 135,00 €
1 860,00 €
1 935,00 €
6 375,00 €
2 475,00 €
3 300,00 €
3 300,00 €
2 400,00 €
960,00 €
727,00 €
2 457,00 €
636,00 €
8 040,00 €
850,00 €
15,00 €
273,00 €
39,00 €
7,00 €

21

43,00 €

903,00 €

50
20

53,00 €
2 650,00 €
6,00 €
120,00 €
Spolu bez DPH: 53 333,00 €
DPH: 10 666,60 €
Spolu s DPH: 63 999,60 €

v.r.
...........................................................
Ing. Peter Krafčík

konateľ spoločnosti

