Príloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky
Návrh rámcovej dohody č. JLFUK MT 229-ZNH/2022N
podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Sídlo:
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
IČO:
00 397 865
DIČ:
2020845332
IČ DPH:
SK 2020845332
Zastúpený:
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka
konajúca za samostatnú prevádzkovú jednotku v súlade s § 6 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní na základe vnútorného predpisu UK v Bratislave
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
technických:

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka
Ing. Ľubica Červeňová

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
(ďalej len „ dodávateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Čl. 2 Predmet plnenia rámcovej dohody
2.1

Predmetom Rámcovej dohody je dodanie tovaru „Kancelársky spotrebný materiál“, podľa
položiek špecifikovaných v prílohe č. 1. Zoznam tovaru.

2.2

Objednávateľ nie je povinný odobrať celý predpokladaný rozsah predmetu plnenia Rámcovej
dohody. Celkové odobraté množstvo predmetu plnenia Rámcovej dohody bude závisieť od

konečných potrieb Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť
množstvo odobratého tovaru, podľa svojich reálnych potrieb, a to v rozsahu finančného limitu
podľa Čl. 5 Rámcovej dohody.
2.3

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celý finančný limit podľa Čl. 5 Rámcovej dohody.

2.4

Dodávky tovaru podľa bodu 2.1 tejto rámcovej dohody, špecifikovaného v prílohe č. 1 –
Zoznam tovaru sa budú uskutočňovať priebežne podľa potrieb Objednávateľa, na základe
objednávok respektíve čiastkových zmlúv (objednávky v hodnote menej ako 3.320,00 EUR bez
DPH, nad túto hodnotu budú uzavreté čiastkové zmluvy), ktoré budú obsahovať presné
vymedzenie – druh a množstvo tovaru. Na podpis čiastkových zmlúv je oprávnená tajomníčka
fakulty Ing. Ľubica Červeňová.

2.5

Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. 3 Lehota realizácie
3.1

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej
dohody alebo do vyčerpania celkovej ceny, na ktorú je rámcová dohoda uzatvorená; podľa
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Čl. 4 Miesto plnenia
4.1

Miestom dodania predmetu rámcovej dohody je:
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin

Pracoviská: Malá Hora 4, Malá Hora 4A, Malá Hora 4C, Malá Hora 4D, Malá Hora 5, L.
Novomeského 7, L. Novomeského 7A; Kollárova 2, 036 01 Martin

Čl. 5 Cena
5.1

Cena tovaru je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.2

Zmluvné strany dohodli cenu (finančný limit) predmetu rámcovej dohody nasledovne:
a) celková cena bez DPH:

............................ EUR

b) sadzba DPH (.... %) a výška DPH:

............................ EUR

c) celková zmluvná cena vrátane DPH:

............................ EUR

(slovom .......................................... EUR)
Ceny jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č. 1 Zoznam tovaru.
5.3

Zmluvné ceny sú konečné a zahŕňajú všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Čl. 6 Platobné podmienky, fakturácia
6.1

Predmet plnenia Rámcovej dohody bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe
faktúry vystavenej v súlade s čiastkovou zmluvou / objednávkou. Originál zaslanej faktúry
musí obsahovať dodací list o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným zástupcom
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objednávateľa. Dodací list požadujeme vystaviť s uvedením jednotlivých položiek,
jednotkových cien a celkových cien zaokrúhlených na dve desatinné miesta.
6.2

Faktúry bude dodávateľ vystavovať a predkladať na úhradu podľa čiastkových
zmlúv/objednávok po prevzatí tovaru.

6.3

Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne
tieto údaje:
•
•
•
•
•
•
•

označenie objednávateľa a dodávateľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a
Obchodného zákonníka),
číslo Rámcovej dohody,
číslo faktúry resp. daňového dokladu,
deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť úhrada vykonaná,
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Dodávateľa.

6.4

Splatnosť faktúry je do tridsať (30) dní od jej doručenia Objednávateľovi.

6.5

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je Objednávateľ oprávnený ju
vrátiť Dodávateľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 7 Podmienky dodania a preberania tovaru

7.1

Za
Dodávateľa
je
........................................

za

riadne

odovzdanie

tovaru

zodpovedný:

7.2

Tovar za objednávateľa preberá: osoba bude špecifikovaná v predloženej objednávke
prípadne čiastkovej zmluve.

7.3

Lehota dodania tovaru je štrnásť (14) pracovných dní od doručenia objednávky alebo
nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy.

7.4

Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a
druhu dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby
Objednávateľa a Dodávateľa.

7.5

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto rámcovej dohody
v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady
(najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh
tovaru. V takomto prípade sa bude postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.
Čl. 8 Zmluvné pokuty a odstúpenie od rámcovej dohody

8.1

Dodávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody ak Objednávateľ poruší, prípadne nedodrží
ustanovenia tejto Rámcovej dohody.

8.2

Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody ak Dodávateľ poruší, prípadne
nedodrží ustanovenia tejto Rámcovej dohody.

8.3

Odstúpenie od Rámcovej dohody musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od Rámcovej dohody odstupuje.
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8.4

V prípade, ak dôjde k omeškaniu Dodávateľa s dodaním tovaru, je Objednávateľ
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny
objednaného tovaru bez DPH za každý deň omeškania.

8.5

V prípade, že Objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote
splatnosti, je Dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo
výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.
Čl. 9 Záruka a nároky z vád tovaru

9.1

Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní dvanásť
(12) mesiacov od odovzdania tovaru Objednávateľovi.

9.2

Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu Dodávateľovi bez zbytočného
odkladu po tom, čo Objednávateľ vadu zistil.

9.3

Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:
- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
- dodanie chýbajúceho množstva tovaru,
- zľava z kúpnej ceny.
Čl. 10 Protikorupčná doložka

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Rámcovej dohody striktne dodržiavať
platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb,
protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a
vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
10.2 Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov,
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto
Rámcovej dohody pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Rámcovej dohody,
neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani
prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať
akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo
zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá
pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v
medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii,
s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo
činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení predmetu
tejto Rámcovej dohody v prospech Dodávateľa.
10.3 Dodávateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek
podozrenie na porušenie povinností podľa tejto časti Rámcovej dohody a byť plne súčinný pri
dôkladnom vyšetrení podozrenia.
10.4 Akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Dodávateľa alebo porušenie povinností
podľa bodov 10.1, 10.2, 10.3 tejto časti rámcovej dohody sa považuje za porušenie tejto
Rámcovej dohody.

4

Čl. 11 Záverečné ustanovenia
11.1 Rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11.2 Pokiaľ v Rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.3 Všetky body tejto rámcovej dohody je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
11.4 Rámcová dohoda na dodanie tovaru je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, pričom každé
vyhotovenie rámcovej dohody zmluvné strany prehlasujú za originál. Objednávateľ obdrží
dva (2) podpísané rovnopisy a Dodávateľ obdrží jeden (1) podpísaný rovnopis.
11.5 Dodávateľ súhlasí so zverejnením rámcovej dohody na dodanie tovaru v plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že Rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, Rámcová dohoda
nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto
Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
11.7 Táto Rámcová dohoda môže zaniknúť okrem uplynutia doby jej trvania podľa bodu 3.1 aj
písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od Rámcovej dohody alebo vyčerpaním
finančného limitu tejto Rámcovej dohody vo výške podľa bodu 5.2 tejto Rámcovej dohody.
11.8 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. Rámcová
dohoda nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády SR.

Príloha č. 1 Zoznam tovaru

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

V ....................................dňa:.............................

V Martine dňa: .......................................

______________________________________

___________________________________

Meno a priezvisko osoby (odtlačok pečiatky)

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

funkcia

dekanka JLF UK
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