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RÁMCOVÁ  DOHODA č. 162/2022 

 
 
uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení 
jeho vykonávacích predpisov 
_________________________________________________________________________________ 

 
Preambula 

Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle príslušných 
ustanovení 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“) ako výsledok zadávania 
nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Nákup papiera 
a lepenky pre ofsetovú a digitálnu tla č a knihárske spracovanie“. 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Predávajúci:  Antalis, a.s. 
 Sídlo:                Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava 
 Zastúpený:  Ing. Juraj Palčinský, predseda predstavenstva 
 IČO:  35699434 
 IČ DPH:  SK2020327320 

 Bankové spojenie:  Uni Credit Bank 
 IBAN:  SK 29 1111 0000 0010 2122 5000 
 Právna forma  Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu   

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1163/B 
  
 (ďalej spoločne len „predávajúci“) 

 

2. Kupujúci:  Žilinská univerzita v Žiline   
 Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 
 Zastúpený: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - rektor 
 IČO: 00397563 
 IČ DPH: SK 2020677824 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK43 8180 0000 0070 0024 0890 
 Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách ako verejná vysoká škola 
 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

Článok 2 
Predmet  dohody 

 
1. Na základe tejto dohody sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar – papier a lepenku 

pre ofsetovú a digitálnu tlač a knihárske spracovanie. Predávajúci sa zároveň zaväzuje spolu 
s tovarom odovzdať kupujúcemu všetky doklady k tovaru, ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

2. Presná špecifikácia tovaru a jeho jednotkové ceny sú uvedené ako jednotlivé položky v Prílohe 
č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.  

3. Predávajúci bude dodávať tovar na základe písomných objednávok kupujúceho, v ktorých budú 
uvedené konkrétne požiadavky kupujúceho týkajúce sa objednávaného tovaru, pričom pre 
ďalšie dojednané podmienky zmluvného vzťahu sú záväzné zmluvné dojednania uvedené v 
tejto rámcovej dohode. 
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4. Samostatné objednávky budú obsahovať: 
a) špecifikáciu požadovaných tovarov, 
b) množstvo, počet kusov, 
c) cenu ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej v tejto rámcovej dohode, 
d) termín plnenia,  
e) iné podmienky stanovené predávajúcim. 

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite požadovanej kupujúcim, v požadovanom 
množstve a vyhotovení ako aj v predpísanom balení. 

6. V súlade so zmenou výrobného programu predávajúceho môže predávajúci ponúknuť 
kupujúcemu typy tovaru s vyššími alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, ako bolo 
dohodnuté v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1, avšak pri dodržaní tam uvedených cien. 
Kupujúci nie je povinný takúto ponuku akceptovať. Zmena tovaru musí byť vždy odsúhlasená 
kupujúcim a bude akceptovaná len po dodaní a odskúšaní vzoriek príslušného tovaru.  

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v zmysle tohto článku a previesť na kupujúceho vlastnícke 
právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

8. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať alebo vrátiť predávajúcemu objednaný tovar, 
ak nevyhovuje požadovanej a dohodnutej kvalite, špecifikácii uvedenej v objednávke alebo má 
iné vady. 

 
 

Článok 3 
Miesto a termín plnenia 

 
1. Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je:  

Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-vydavateľstvo UNIZA, Univerzitná 8215/1, Blok HB, 010 26 
Žilina. 

2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar objednaný v súlade s touto zmluvou do 2 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky kupujúceho, v množstve a za cenu v 
nej uvedených, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 
Článok 4 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Jednotkové ceny tovaru, ktorý bude dodávaný kupujúcemu na základe tejto zmluvy, sú uvedené 
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. V jednotkových cenách uvedených v prílohe č. 1 sú zahrnuté 
všetky náklady predávajúceho spojené s dodávkou tovaru kupujúcemu, najmä (ale nie výlučne) 
náklady na dopravu, colné konanie, poistenie tovaru. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar od svojich subdodávateľov obstaral v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR a EÚ. 

3. Účastníci dohody berú na vedomie, že v prípade zmeny zmluvy za účelom zvýšenia 
dohodnutých jednotkových cien sú povinní postupovať podľa § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rámcovú dohodu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania vtedy, ak hodnota všetkých 
zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o 
rámcovú dohodu, a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej rámcovej dohody, ak ide o 
zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. 

4. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej pre-
dávajúcim bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu plnenia, pričom úhrada 
je viazaná na podpísanie Preberacieho protokolu, resp. Dodacieho listu obidvomi zmluvnými 
stranami. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorú predloží predávajúci spolu s preberacím 
protokolom podpísaným osobou zodpovednou za plnenie zmluvy určenou kupujúcim. 

5. Faktúra bude obsahovať minimálne: 
a) obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ predávajúceho, 
b) meno, sídlo, IČO, DRČ kupujúceho, 
c) číslo zmluvy, 
d) číslo faktúry, 
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
f) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
g) výšku ceny bez dane, sadzbu dane, 
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h) fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, 
i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6. Splatnosť faktúry za dodávku tovarov je dohodnutá v lehote 30 dní od jej doručenia 
kupujúcemu, pričom kupujúci neposkytuje na predmet zmluvy zálohové platby. 

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti podľa príslušných 
ustanovení citovaného zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH alebo ak nebude v súlade s dodaným 
tovarom alebo bude obsahovať nesprávne údaje, kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na 
doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych 
údajov. Plynutie lehoty splatnosti faktúry oprávnene vrátenej predávajúcemu na opravu sa 
zastaví a na opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť 
uvedená vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova, t.j. od momentu 
doručenia kupujúcemu. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde počas realizácie dodávky predmetu dohody k zmene 
právneho predpisu o dani z pridanej hodnoty, tak v takom prípade predávajúci uplatní vo faktúre 
DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

9. Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných 
objednávok zo strany kupujúceho, t. j. kupujúci sa uzavretím tejto dohody nezaväzuje k odberu 
žiadneho minimálneho množstva tovaru, ale zároveň za obdobie platnosti tejto rámcovej 
dohody nesmie presiahnuť hodnotu limitu na objednaný tovar vo výške 28 589,29 Eur bez DPH.  

 
 

Článok 5 
Zmluvné pokuty a spôsob riešenia omeškania 

 
1. Sankcie dohodnuté v Rámcovej dohode sú zmluvné. Ich uplatnením nie je dotknuté právo   

požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody a ušlý zisk.  
2. V prípade oneskoreného odovzdania predmetu plnenia predávajúcim po termíne stanovenom 

touto dohodou bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z ceny za nedodaný predmet 
dohody bez DPH za každý  deň omeškania.  

3. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany kupujúceho po termíne jej splatnosti môže 
predávajúci požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.  

 
 
 

Článok 6 
Doba plnenia dohody a možnosti skon čenia 

 
1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú:   

1.1 do vyčerpania limitu hodnoty objednaného tovaru 28 589,29 Eur bez DPH , 
1.2 na dobu 12 mesiacov od dátumu podpísania Rámcovej dohody štatutárnymi orgánmi 

zmluvných strán, prípadne oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
Rámcová dohoda sa považuje za ukončenú splnením tej z vyššie uvedených podmienok, ktorá 
nastane skôr. 

2. Rámcovú dohodu je možné ešte pred ukončením dohodnutej doby ukončiť: 
2.1 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení dohody sa 

uvedie deň, ku ktorému dohoda skončí. Ak deň ukončenia nie je v písomnej dohode 
o skončení platnosti uvedený, skončí sa Rámcová dohoda posledným dňom v mesiaci, 
v ktorom bola dohoda o skončení podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán. 

2.2 písomnou výpoveďou kupujúceho bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 
jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

2.3 písomnou výpoveďou predávajúceho, ak kupujúci podstatným spôsobom poruší svoje 
zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede kupujúcemu. 

2.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana 
podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné povinnosti. Odstúpením Rámcová dohoda 
zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Rámcovej dohody je doručený druhej 
strane. 
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3. Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa rozumie poskytovanie 
tovaru, ktorý nespĺňa podmienky stanovené kupujúcim alebo má vady, na ktoré bol predávajúci 
opakovane písomne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek 
opakovaným výzvam kupujúceho nedodržiava  podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, 
odstraňovania vád, dodacích lehôt, cenu zvyšuje neprimerane v porovnaní s cenami trhu, 
prípadne mení iné obojstranne dohodnuté podmienky ak, táto zmluva neustanovuje inak.  

4. Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany kupujúceho sa rozumie najmä neplnenie 
záväzkov v zmysle článku 4 Rámcovej dohody, na ktoré bol predávajúcim písomne upozornený 
a napriek tomu nezabezpečil nápravu. 

5. Ukončenie účinnosti rámcovej dohody z uvedených dôvodov nemá za následok zánik 
povinností zmluvných strán  z objednávok doručených predávajúcemu pred dňom skončenia 
platnosti rámcovej dohody. 

 

Článok 7 
Záručná doba a záru čné podmienky 

 
1. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia (dodaného tovaru) počas plynutia záručnej 

doby uvedenej v bode 2 tohto článku. Počas tejto doby predávajúci poskytuje kupujúcemu na 
všetok tovar dodaný na základe tejto Rámcovej zmluvy možnosť okamžitej bezplatnej výmeny 
tovaru s vadami za tovar bez vád. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň 
po doručení e-mailovej správy kupujúceho o uplatnení vady, mu tovar s vadami vymeniť za 
totožný tovar bez vád. V prípade, ak totožným tovarom nedisponuje, poskytne mu tovar 
odsúhlasený kupujúcim alebo mu vráti kúpnu cenu tohto tovaru.   

2. Predávajúci poskytuje  záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ účastníci 
dohodli nedohodli dlhšiu záručnú lehotu (záruka za akosť). 

3. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu predávajúcim. 
4. Kupujúci je povinný uplatniť vady dodaného tovaru bez zbytočného odkladu po tom ako tieto 

vady zistil.  
 

Článok 8 
Súčinnos ť kupujúceho s predávajúcim 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá prostredníctvom svojho povereného 

zamestnanca kupujúcemu  predmet plnenia na mieste, určenom povereným zamestnancom 
kupujúceho.  

2. V prípade, že odovzdávaný tovar nebude spĺňať podmienky uvedené v objednávke kupujúceho 
alebo budú na ňom zjavné vady, kupujúci  ho nie je povinný prevziať. Predávajúci v takomto 
prípade nemá nárok na náhradu škody spôsobenú touto dodávkou.  

 
Článok 9 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodávanému tovaru prechádza na kupujúceho 
dňom prevzatia tovaru. Prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom konkrétneho písomného 
Preberacieho protokolu.  

 
 

Článok 10 
Ostatné dohodnuté podmienky 

 
1. Predávajúci je zodpovedný za nebezpečenstvo škody na predmete Rámcovej dohody až do 

odovzdania predmetu kupujúcemu.  
2. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú uznávať v prípade sporu o hodnotení dosiahnutej akosti 

spôsobilých kvalifikovaných špecialistov alebo posudok súdneho znalca.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa 

Rámcovej dohody sa považuje pôsobenie “Vyššej moci”. Definícia “Vyššej moci” sa bude riadiť 
publikáciou MOK “Vyššia moc a sťažené plnenie” vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou 
– ICC pod číslom 421, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, 
štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré 
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nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bránia im v splnení ich povinností, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by zmluvné strany takúto prekážku alebo jej následky mohli odvrátiť 
alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých 
prostriedkov a opatrení zabrániť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.  

4. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia “Vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa vzájomne 
bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu 
zmluvy trvá po dobu pôsobenia “Vyššej moci”. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany 
dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto rámcovej dohody. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dôverné informácie získané počas trvania tejto dohody 
sú obchodným tajomstvom a nebudú takéto informácie poskytovať tretím osobám bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo  iným spôsobom využívať pre iné 
účely, ako pre plnenie tejto dohody s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov alebo ak ide 
o inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo o podozrenie z páchania trestného činu.  

 
 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch 

zmluvných strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda podlieha zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle §5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky v Rámcovej dohode je možné vykonať len formou písomných 
číslovaných dodatkov k tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi obidvoch 
zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ nie sú stanovené rámcovou dohodou, 
sa riadia príslušnými právnymi predpismi uvedenými v úvode tejto dohody a ďalšími súvisiacimi 
právnymi predpismi platnými na území SR. 

5. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté sa zaväzujú zmluvné 
strany prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárnych zástupcov s cieľom dosiahnuť 
dohodu o sporných otázkach. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne 
o sporných otázkach vecne a miestne príslušný súd. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na 
znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne  vlastnoručne podpísali.    

8. Táto Rámcová dohoda a všetky prílohy, ktoré sú súčasťou tejto Rámcovej dohody, prípadné 
dodatky k nej sa vyhotovujú v štyroch  origináloch, z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a 
predávajúci dva exempláre. Každý exemplár má hodnotu originálu. 

9. Nedeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody sú jej prílohy: Príloha č.1 Špecifikácia tovaru 
a jednotkové ceny 

 
 
V Žiline dňa...............................    V.........................dňa..........................  
 
 
....................................................    ............................................................  
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.     Ing. Juraj Palčinský 
  Žilinská univerzita v Žiline.                                                  Antalis, a.s. 
 
 
 
 
Príloha č.1   Špecifikácia tovaru a jednotkové ceny 


