
Rámcová dohoda č. Z20216165_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, 81330 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
IČ DPH: SK2020798725
Bankové spojenie: IBAN: SK8081800000007000065236
Telefón: +421259374365

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36880574
DIČ: 1020118979
IČ DPH: SK1020118979
Telefón: 032 64 000 24

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera
Kľúčové slová: kancelársky papier, A4, A3
CPV: 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kancelársky papier A4

2. Kancelársky papier A3

Položka č. 1: Kancelársky papier A4

Funkcia

Použitie na čiernobielu a farebnú tlač, fotokopírovanie v laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo (1 balík = 500 listov) balík 5000

Gramáž g/m2 80 ± 3

Hrúbka µ 100 110

Drsnosť ml/min 250

Opacita % 90

Belosť CIE 146

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Environmentálne požiadavky Certifikát FSC alebo PEFC (alebo ekvivalent uvedených 
certifikátov) a súčasne certifikát EU Ecolabel

Položka č. 2: Kancelársky papier A3
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Funkcia

Použitie na čiernobielu a farebnú tlač, fotokopírovanie v laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo (1 balík = 500 listov) balík 300

Gramáž g/m2 80 ± 3

Hrúbka µ 100 110

Drsnosť ml/min 250

Opacita % 90

Belosť CIE 146

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Environmentálne požiadavky Certifikát FSC alebo PEFC (alebo ekvivalent uvedených 
certifikátov) a súčasne certifikát EU Ecolabel

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje už pri predložení ponuky predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, a to ako vlastný návrh plnenia podľa 
položiek predmetu zákazky v zmysle Čl. XIII. bod 8 OPET. Požadovaný obsah vlastného návrhu plnenia zákazky objednávateľ
bližšie špecifikuje v objednávkovom formulári.

I. PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1. Zmluva má povahu rámcovej dohody. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar uvedený v tejto 
zmluve (ďalej len "predmet zákazky"). Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne plnenie 
predmetu zákazky kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

2. Objednávanie tovaru bude prebiehať tak, že objednávateľ e-mailom doručí dodávateľovi objednávku tovaru s uvedením 
druhu a množstva tovaru. Dodávateľ najneskôr nasledujúci pracovný deň e-mailom potvrdí objednávku a oznámi 
objednávateľovi dátum a čas dodania tovaru. Dodávateľ je povinný dodať tovar do troch pracovných dní od potvrdenia 
objednávky podľa predchádzajúcej vety. Objednávateľ predpokladá periodicitu objednávania tovaru 1 - 2x mesačne.

3. Zmluvné strany si do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy oznámia kontaktné osoby a ich 
e-mailové adresy, prostredníctvom ktorých budú zmluvné strany komunikovať vo veci plnenia predmetu zákazky. Miestom 
dodania tovaru u objednávateľa sú administratívne budovy v Bratislave s možnosťou odstavenia vozidla dodávateľa na 
parkovisku objednávateľa alebo verejnom parkovisku pre potreby vykládky tovaru a v prípade potreby aj iné objekty v 
Bratislave. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa rozviesť tovar na jednotlivé poschodia podľa požiadavky 
objednávateľa.

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať nový tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, 
resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať uvedené certifikácie tovaru, ako aj všetky vlastnosti tovaru, ktoré
sú vyžadované v technických vlastnostiach.

II. CENA

1. Cenová ponuka dodávateľa sa vzťahuje na celý predmet zákazky podľa tejto zmluvy. Dodávateľ predloží do troch 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy štruktúrovaný rozpočet zmluvnej ceny každej položky predmetu zákazky. 
Jednotková cena uvedená v rozpočte je záväzná pre dodávateľa počas celého trvania zmluvy.

2. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením zákazky/zmluvy (doprava 
na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, rozvoz v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných vád počas záručnej doby) a 
tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými 
predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.

III. FAKTURÁCIA

1. Dodávateľ po riadnom dodaní predmetu zákazky bezodkladne vystaví faktúru a doručí ju objednávateľovi. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike a v súlade s 
platnými OPET.

IV. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ je oprávnený v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
100 eur za každé podstatné porušenie zmluvy samostatne. Podstatným porušením zmluvných povinností dodávateľa je najmä,
nie však výlučne, omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zákazky po dobu viac ako 10 kalendárnych dní, nedodanie 
predmetu zákazky podľa zmluvy, nesplnenie povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy.
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2. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty dodávateľovi, a
to na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody, ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil objednávateľovi dodávateľ, ani nárok objednávateľa na odstúpenie 
od zmluvy.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď dodávateľ podstatne porušil zmluvné povinnosti. Podstatným 
porušením zmluvných povinností dodávateľa je najmä, nie však výlučne, omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zákazky 
po dobu viac ako 10 kalendárnych dní, nedodanie predmetu zákazky podľa zmluvy, nesplnenie povinností dodávateľa podľa 
tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane. Oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a OPET týmto nie je dotknuté.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 12 499,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
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5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.04.2021 10:36:01

Objednávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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