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p e ďalšie dojednané podmienk zmhwneh z‘aflu s zévae zmcvne acednana uedee teto

doí ode
Samostatné objeonávky budu oosahova!

Nazov sídlo kjpujceio a oradv u eLo,

IČO iC DPH kupujúcenc.
Č sb učtu bankové sooenie iBAN K pujú eho

O C sbo objednavky,
e Č‘sio tejto Rmco e aoOodv

Názo položky.
o Požadované rnnožstvo a rozsah

Jednotková cena za kus

Celkova cena za oožadované rinozstvo

L Osoba ooverená za prevztie predmetu rer a,

K Datum a cas vystavenia objednávky

Mesto plnenia.
ni mé doplň ujúce nfurmáoie.

P edávajuci sa zavázuje dodat tova dot od utaj kvaLte ir žstv d v h to e a v p dpís rorr

A sa tovar vedený v Pr(lohe revyrába abebo nic je ia trhu dostupný má oredava uc poví nost

ponúknut kupujucernu ný tovar s rovnakými aiebo vyššími užitkovými vlastrostamh ako bob dohodnu«

ta v Pnlohe Č 1. Cena ponúkrutého tovaru nemóže byť vyššia ako cena póvodnério tovaru uvedená

v Pr‘mohe Č 1 Nedodržanie tejto Oovnnosti sa považuje za podstatné porušenle oovn iostí redavaju«

ceho a zakiadá právo kupujúceho na odstúpenie Od tejto Rámcovej donody

7 Predávajúci se zavázuje dodat toar v zmysle tohto Oánku a peviest na kupujuce o slastricke oravo

a kupuúc‘ sa zavázuje zapletlť «a tovar dohodnutO cenu

3 Kupujúci s yLradzuje pravo nep evzat abebo vrátt oredávajucemu obednaiy to a a e yLo e

požadovan C donodnutej kvalite. resp špecifikácu uvedene Poloha č 1 abebo má ně ‘tady.

9 Predávajuc vyhlasuJe ze tovar dodávany na zaklade tejto dohody o ODS MC SL!3 Je

so všeobecne závaznými orávnym redpisrri SR a ES

Článok 3
Miesto a termín phienia

Mestom pirenia a miestom dodanla tovaru je.

a Zlínská u iverzita v Ziline Unverztná 8215/1 010 26 Z lina
‚

‚ pracoviská kupujúceho v Žibne.

Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Z ‘inskej univerzity v Ziine Byrická cesta

21 034 01 Ružomberok

d lnštitút Aurela Stodolu vzdelávacie a vedeckovyskumné pracovisko EiektrotecMnickej fakuty Zi

Iinske univerzity v Žiline, ul Kpt. Jana Nálepku 1390. 031 01 Lipto skv Mikuies,

‘,ýskurnný ustav ysokohorskej biolágie 059 56 Tatranská Javor1nC 7

Z berec uni erzitne stredisko Zilirskej uru erzíty v Zihne B e to á 380, 2 3 Zuber c

1 eeecke vycvkove C vzdebávacie centrum Dolný HOČov
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2 Prudavajhci so ZCVdZ e odovzdat kupujúcerr tovar ood a č 2 ooedan u súmdo s tomo 0000COu

03 raonyctd iod ora a rat smeo civ r os e ‘ no‘ e

ory ti s. čatr c dohod eooodnn

Članok 4
Cena a platobné podmerky
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4. Kúpnu cenu uhred kupujuc na zaklene faktúry aoručenej na jeho adresu Patb za poskytnuté pke
ria preametu tejto Rámcove dohody budú realizované kupuúcim bezhotovostným piatobn ýrn styKem,

KpujŮcl neposkytuje žiadne preddavky ani zálohy a nezodpovedá za orneškanie plateb které buoú

ap Íčireré ze strary jeho peňažněho istavu
akturu kto a mus spíňat predplsan6 náležitosti v zmysle akora 2 2 034 z ani dare

hodnoty v zrení neskoršich predoisov predlozi preda.;ajúci kupuucemu spoiu s preberacím rotok

lom, resp dodacím iistom.
8. FaktOra bude obsahovat mmimárle

a obchodr é meno a s db IDO IČ DPH pr dave u eho
rieno sídlo IČO IC DPh kupuju e

c čiso Rárncove dohody
c. ČíslO faktúry,
e deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
f. označeníe finančného ústavu a číslo učtu ia kto y se má piaťť

g yšku ceny bez dane, sadzbu dane,
h ak1uro‘anú sumu celkem átane DH,

pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
7 Splatnost faktúry za dodávku tovarov je dohodnutá na 30 dn‘ od jej doručenia.

8 V pripade ak faktúra nebude obsahovaf všetky uvedené náiežitosti podra prísiušných ustanoveni

citovaného zákona Č 22212004 Z z o DPH alebo ak nebude v sulade s dodanym predrr ctem plnenia

alebo bude obsahovať nesprávne udaje kupujuci s vyhradzuje právo vrátiť fakturu na doplnen e alebo

na prepracovanie spolu s uvedenirn chybajúcich náležtostí alebo resprávnych udajov Plynutie lehoty

splatnosti faktúry vrátenej predávajúcernu na opravu se zastaví a na opravenej faktúre. obsahujúcei
všetky potreuné zákonné náležitostí. bude opét‘ uvedená vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá za
čne plynúť odznova t.j od momentu doruČenia doplnenejiopravenej faktury kupujucemu

Zrr uvne strany se dohodli, že ak dójde počas realizácie dodávky predmetu dohody k zmenc p avneo
Dreaoisu o aani z pridanej riodnoty, v taKom prípade preaávajúci uplatni vo faKture DPH o yšie u
čenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.

10 Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podfa uskutočnerých pisomnÝch objednávok

zo strany kupujúceho, t.j kupujuc‘ se uzavret rr tejto Rámcovej dohody r ezavázuje k odberu Ž adnehe

nimáIneho množstva tovaru ale zárove8 za obdobie platnosti tejto Rámcovej dohody nesm e pre

siahnut celkovú hodnotu mitL na objednany tovar a súvisiace s užby o výške 740 000,00 Fur bez

DPH.
I 1, účastníci dohody berú na vedomie, že zmenu Rárncovej dohody počas jej piatnost je možné vykonat

len v súlade s 18 zákona o verejnom obstaravaní

Čtánok 5
ZmIuvné pokuty a omeškanie

Sankcíe dohodnuté v Rámcovej dohode sů zmluvné lch uplatnením nic je dotknuté právo požadovať

d druhej zmluvnej strany náhradu škody a ušly zisk

2 Za oneskorené odovzdanie predmetu plnenia predávajúciri po tenVne stanovenom touto F a ‘ico ou

dohodou. tesp konkrétnou objednávkou, bota dohodnutá zmluvná pokuta vo výšKe 0.05 % z ceny za

edodanv oedmet zákazky bez DPH za každý deň omeškania

3 V pripade omeškania s ubrado‘ faktOry zo strany kupuucero po ‘crmine jej spiatnost mčže predaa

uc Žad u orka o aO Jo dn astk ia d ‘ieš ia
Pr ju r ny ad p m ilu pok z ao ni o c an
uoiat,,enei ad, mvs.e C Y Ramcrej dood ‘c ške Ĺ 33 zoo y ed etu o ier‘a ktom o

vada boia up‘atnená. aku a nairadu škooy znknutej v dosíedku Jeno o1eŠKania škůda mČže prec

stavovat najma zvyšené prevadzkové rakiadv kupujúceno ktore mu vznknů V dósledku tohto omeš

pr pade a rr p edava uci alebo jet subdodaa e ia ro r r os ap sovat sa do egistra a r er

verejného sektore podta osobitného zakona (datel len ‚ RPVS‘) je predávajúci povinny tento zápis za

bezpečit Predávajúc jC povmny kupujúcemu ubadt‘ zmluvnú pokutu vo výške 5% z relkove kúpre

oeo učre v suade s c!arkom 4 tehc dohody. ak uzve tůto rsmcoú dohodo bez toho ary mal

v str ber ‘or en Kor zaois ýrr nČ ř u atol st d aieb bez ho



Článok 6
Závázky z ‚itu nyc s rar

ok aí 1 ektoru čast predmetu Ramcovej dohody predavajuc zabezpečuje subdodávaefskym sp6so
ba odpovedá za splnene pcdmienok dohodnutych v tejta Ramcovej dohade celom rozsahu tak
a‘o eby povuinosti z Rámcove dohoay In1 on sám pretože kupujuc má uzavretu Ramcovú dohodu

s oredávaucim a re s jeho subdodávatem Zm!urým patnerom pre kupuuceho je predávajúc:.
a rezo e predávajúc povinný vo svoje zmluve alebo rámcoej dohode So subdodávateími dohodnút
nodm;enky ninema v rovnakom rozsahu tak akc e dohodnuté s ím Ramcovej dohoda aeoo v do
cene Dbednávke kupuúceho.

Čiánok 7
Doba plneriia dohody a možnosti skončenia

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitu,
a do vyčerpanía imitu hodnoty objednaného tovaru a suvsacch sužieb 740 000 00 eur bez DPi

aíebo
o na dobu 48 mesacov odo dňa nadobudnutia ÚčInnost! Rámcovei dohody po je zverejneni v cen

trálnom registr zmlúv.
Rámcová dohoda Sa považuje ze ukončená spinením lej z vvšše uvedených Oodmenok, ktorá nasta
ne sůr

2 Rámcou dchoau je možné ešte pred ukončemm dohodnute doby ukončit
2 I písomnou dohodou zmuvných strán. V p!sornneJ dohode o skončení dohody se uveoe

deň. ku ktorému dohoda skončí Ak deň ukončema n e je v pisomnej dohode o skončeni
LliatnOStf uvedený. skonči ptatnost Rárncovej aonouy postedným dňom v mesaci v Ktororn
bota citovaná písomrá dohoda podp!saná zmluvnym stranami.

2 ‘somr‘ou výpoveďou kupujúceho bez udana dóvodu prlčom výpovedná Lehota je jedno
mesačné a začne plynúť Od prvého dPa iies aca nasledujuceho po doruče« písomnej vý
povede druhej zmluvnej strane,

3 psomnou výpovedou predávajúceho ak kupujuci podstatnyrr spösobom poruší svoje
zmluvné povinnosti. pnčom výpavedná Lehota je trojmesačná a začne pynút od prvého dna
esiaca nasšedujúceho po doručení písomnej výpovede kupujůcemu
odstúpen m od tejto Rámcovej dohody ktoroukoívek zo zmluvnych strán ak druhá zmíuvr a
strana podstatným spčsobom poruší svoje zmtuvne povinnosti Odstúpenirr Rámco a do
hoda zaniká keď prejav včte opravnenej strany odstúpit Od Rámcove dohody je doručery
druhej zmluvnej strane.

Fodstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho se na uče y tejto dohody rozume
aoskytovanie tovaru a služieb s vadami, na ktaré bot predávajuci písomne upozornený a ak predava

Ci C napriek vyzve kupujuceho nedodržiava podmienky Rámcovej dohody
°odstatnym oorušením Rámcovej dohody za strary kupujúceho se rozumie iajmč nepnen e e az
ov zmysle člank 4 Rámcovej dohody na ktoré bol predávajucim oisornne upozorr r

osk utn o atoČ ej primeranej Lehoty IC náp Cv e aprek om rezabezpečíl nápravu
č° e s ámcovej dohody z u ede y d od a lcdok zanik povi o

iednávok coručenýcb k platnosti Rámcovej d

Clánok S
Záručná doba a záručne po e iky

i Oreaávaúc; poskytuje zauk za akost tovaru dodeéflo a zaKLade tejlo dohody V ian minimá;ne
24 mesacov

2 Zárčry servis b2de za strany predáaIúceko vvka!a;an mese dedania torv aiebo na cm
mee c‘cm uakr- doboav
Zd rI

— — :



! prípaae. a Sa uoastnÍc! dohcd r, konkretnom tovare psomne takto dohodnu JC možne oastráritvadu ph doboanutorn tovare aj opravou Ak predávajúc bude vadu tovaru dstraovat opravou dlhšouak dva tyžd ie je pw ny posky nut p čas doby oprav, kupujuce iu náhrad ý oar, ktor br de totužn a‘ebo oude mat rovaké viastrosh a využ;te akr tolar ktorý bo ávodne drdam

Čiánok 9
Sučinnosť kupujúceho s predávajúciii

Zmuvné strany Sa dohcd že predávajuc odovzdá prstrearmvom svoho nvererého zanes:narcakupujuce u Jodar to ar ‘ op ed vzájorr ne dobo nuto čase e te rče o ve e ýrr:amestnancom kunujúceho.
2 \j prpaoe že odovzoávaný tovar neude sptňať podmienky uvaderé v objednávke kupujúceho aebobudú ra noi zjav. e ad kupuj c. o iee povinny prevzat PredavaJci taKom o prpade nenauámk na nahradu Škody spósobenú touto dodávkou.

Článok 10
Nadobudnutie viastníckeho práva

Predáajuc sa zavazuc doaat kupuJucemu tovar vyhovuuc STN ovar bude dooari kornpetne sovšetkým súčasťami potrebným k jeho použitiu
Vtastn ke oravo pred iet do iody r aaobudne kupujum e a bjedr a ot o a d a e to a apodpisaním preberac;eho protokolu, resp dodacseho istu

Čánok 11
Ostatné dojednania

O odovzdan a prevzat tovaru v,hoto. predavauc reberac, rutokl resp. dcdao list ‘J p pade. žedodany tovar bude mat zjavne vady ktoré svojou povahou bránm ‘adnem užvanu JB kuoujúcoprávneny o prevz‘at až po úplnom odstranen predmetnych vad
2 Zmluvne strany sa dohodu že za okoinosi vyiučujúce zodpovedriost zmiuvrých strár podia Rárncovedohody sa považuje pósobenie ‚Vyššej moci Definícia Vyššej moci sa bude nadiť puoFkáciou MOKVyššia moc a stažene oinerne vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou ICC pod čIslom 421oričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, povodeň štrajk embargo adrnnistratívnepatren‘e štátu a mé také udalosti a teda prekážky ktoré nastati nezávisle od včte zmtuvných strána bránia rn v spinem ich povinností. ak nemožno rozumne predpokiadat že by zmiuvné strany takutopreKážku alebo jej následky mohI odvrátit aebo prekonať ani ju v dobe vzrnku závázku predvídatktorýrn nemohi pr použiti obvyklých prostriedkov a opatreni zabránit Učnky vylučujúce zodpovedrOSt sú obrnedzené ba na dobu dokiat trvá prekážka. s ktorou sú tieto účinky spojené3 O začatí ako aj o pominuti pósobenia ‚Vyššej moci sú zmiuvné strany povinné sa vzájomne bez rneškama písomne inforrnovať Oslobodenie od zodpovednosti za nepinenie predmetu tejto dohody trvápo dobu pósobenia ‚Vyššej moci“. Po uplynuti tejto doby se zrnluvné strany dohodnú na dalšorn postupe a pripadne na vzájornnom odstúpení Od tejto Rárncovej dohody

Zrn. vné st ary sa dohodli že akeko vek doverné inforrnácie zska pooas tr!a1a etc duhcdy suC bcnodnym ta,jomstvorn a nebudi tekem nfermáme poskytovat tretím osobám bez predctiádzaOcehoúd as dr de i uv e tr y ato o ny spĎ b uz v p e e a O “ r tes lvnrnku ao kae ona unýoh jstanoer. zakona Z z o aobudr OR
nfjm acarn ‘ z e necřš;Ý repa‘v ueoc 0v o záro‘cm ‘lože znan OOJ P

pr r t ti



Článok 12
Subdodávatelia

I Subdodávateľom v zmyse 2 ods. 5 zákona o veretnom obstarávaní je rosoodárskv subekt. ktorý
uzavrie aebo uzavre s predávajúcm somnú odpiatnú zrnuvu na p1nene určtej Časti teIo aohod‘.
Predávajúci Dnpája k tejto dohcde Zoznai subdodávateov - Príĺoha č 2. v ktorom uvádza údaje
O šetKých známých subdodávateíoch

3 Predáaúci akceptuje podeisom tejto dohody svcju oovnnost oznámt akúkoívek zmenu ťdajcv
O subdodvatefovi 3 zároveň povnnosť oznámíť zmenu subdodávateľa a údaje v zrnyse Prflohy Ö. 2

Q novem subdodávateľoví.
4. Kupujúci týrnto v zmyse ut. 41 ods. 4 psrn. b) zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidá pra

zmeru subdodvateľov počas pkienia tejto dohody nasledovne:
C. V prpade, ak počas pinen a tejto dohody má nastať zmena niektorého zo subdodávateíov oproti

zoznamu predoženému ze strany predávajúceho, je predávajúci povinný najneskór 5 pracovných
dni pred dňom zmenv subdodávate[a predožit kupujucemu aktuahzovaný zoznam subdodávate
ov a podeu subdodávok v rozsahu Príohy Č. 2 teJto dohoay Predávúci e povnný každú
zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, a to len s predchádzajÚcim pisornným sÚhla
sam kupujúceho. KUPUJÚCÍ rozhodne o súh!ase alebo nesúhlase S uzatvorením zaKejto zmiuvy
o subdodávke na základe predožena inforrnácí v rozsahu Prílohy Č. 2 tejto dohody. Subdodáva

tet, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí splňat‘ podrnienky podľa ust. 32 ods, I zákona o ve
rejnom obstarávaní a zároveň musí byt zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

b. Predávajúci pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaloŽené náklady na za
bezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke bolí primerané jeho kvalite a cena.

c. KupujÚci oznámí predávaiúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesÚhlase s uzatvorením
zmluvy o subdodávke najneskčr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohío sú
nas. k oredávaio neczram so nesunlas on 5 o acm ‘vch dni odo dna oorucena zadosi
o schválenie, v tomto prípade to znamená. že nemá výhrady k výberu subdodávateia a predáva
úd je oprávnený uzatvont s vybraným subdodávatei‘om prisiušné zmiuvy. na základe ktorýcn bu-

de zabezpečované pineme tejto Rámcovej donody Podkladom pre rozhodnutie o nesúhiase
s uzatvorením takejto zmfuvy móŽe byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informáci
v rozsahu podIa Prílohy č. 2 tejto dohody.

d. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.

e. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateta.

Čĺánok 13
Záverečné ustanovenia

I
‘ Táto Rámcová donoda nadobúda otatnos dňom je. podpisu zmluvnými srranami a úČnnosf dňom na

sieduiúcim po dn jej zverenena v Centrinom registri zmlúv.

2. Zmíuvné strany berd na vedomie, že táto dohoda podliaha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv
v zrnysle 5a/ zákona Č. 211/2000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciárn v znen novici.

3. Akékotvek zmenv a dopinky v Rámcovej dohoda je možné vykonať len formou písemných Číslovaných
dodatkov k tejto Rámcovej dohode, podpisaných štatutárnyni zástupcami zmluvných strán. Takýto do
datok bude vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých ťupujúci obdrží dva exempláre a predvajúci dva
exempidr.
‘ : Se S cns zaonc ee oas a a aČ“ o eS“ e za e a oo norco

o r“:s zeo souat se ao gSt a par cern ere penc se o a a e :ao

sanyv registr partnerov verejnéno sektore, alebo ktorých subdodávateiia majú povnnos zapisovat se
do registra pannerov verenéhc sektore a nic sú zapisani V registn partflerov verejněho sekrora.

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupuúceno, pokiaí nic sú stanovené Rámcovou dohodou, sa ria
dia prislušnými právnymi predpísmi uvedenýni, v úvode tejto dohody a ďaišími súvisiacimi právnymi
predpísmi platnými na území Slovenskej republik.

6. Zmk vně strany zhodne prehiasujú, Že si túto dohodu red jej podpisem preČítali, jej obsahu porozume•
Ii, že boia uzavretá po vzájc.mnom prerokcvaní, podía ich pravej a siobodnej vČIe, urČite, váŽne
a z.rozumiteíne, bez omylu, nie V tiesni O ZO náoane nevýhodných podm. ienok, na znak súhlasu s jej
obsahomřu dobrovoľne elastnoručne. podOisaL:,
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tázkacf F okiaí sa toto a napnek ynaozener u us I u epodari to hodno o ano r jch otaž oh c
1 a miestne pnsiusny sud

9 ato Ramcova dohoda a v otky prílohy ktore s aucastou tej o Ramcove dohody onpadre dodatky
F reJ sa yhotovutú v 4 exernpIárooh, z ktorych up uc obdr a exempla o a predava uc dva
exemplare Každý exempiar ma hodnoU orgmáu
Nedeuteino sučastou Ramcove dohody su e pUov:

Froha Č I Špecfikaca predmetu Aamcove dohody
PUona Č Zoznam subdoaavateľov

na

Prpr4avac

Zastupenv.

konatel

ne

Kupuiuci

Zastupeny:
Dr h c prof Ing Tahana o ejová. PhD

rek rka


