
  

                                         RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE SLUŽBY 

                                                                  (ďalej len dohoda) 

 

uzatvorená      podľa     § 409     Obchodného    zákonníka    a  § 1 bod 1 a § 117    zákona    č. 

343/2015 Z.z.  o     verejnom    obstarávaní   a   o zmene   a  doplnení   niektorých    zákonov 

v   znení   neskorších        predpisov  medzi týmito  zmluvnými stranami 

 
 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: “MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                          Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

        Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

        IČO: 42118727  

        DIČ: 2022567723  /kupujúci nie je platca DPH/    

        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

        IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

        BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                          (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 Zhotoviteľ:     PC – COM, spol. s. r .o 

                          Zastúpený : Šipek Štefan, konateľ   

                          Sídlo : Streďanská 2731, 955 01 Topoľčany             

                          IČO: 36549410               

                          IČ DPH: SK2020138681 

                          Bankové spojenie:  Tatra Banka 

                          IBAN: SK 98 11 00000000 26298300     

  (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Čl. II.  

Preambula 

 

Objednávateľ      na       obstaranie      predmetu     tejto    dohody   použil   postup  verejného 

obstarávania – Výzvu    v    rámci    postupu    verejného  obstarávania  podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z.z.   „ zadávanie zákaziek s nízkymi  hodnotami „ 

 

                                                                      Čl. III. 

Predmet dohody 

 

 1. Predmetom     tejto    dohody    je   „ Servis    kancelárskej      techniky, PC,   program   

     IVES  a správa hardware a software, materiál použitý pri servise „  podľa       dennej   

     potreby  objednávateľa       uvedenom   v čl.V. tejto  dohody. 

 

2.  Objednávateľ     si     vyhradzuje    právo   objednať        predmet    dohody, ktorý nie je  



     zmluvne dohodnutý ale ktorého potreba sa vyskytne počas trvania platnosti tejto   dohody.   

     Objednávateľ      nie    je     povinný      si     objednať      predmet   dohody. Zhotoviteľ  sa    

      nemôže    domáhať uskutočnenia    predmetu dohody    uvedenom  v  čl.  V. tejto  dohody. 
 

                                                   Čl.  IV . 

Dodacie podmienky 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu dohody podľa čl. III. tejto 

dohody   v predpísanom    množstve    na   základe písomnej alebo telefonickej objednávky 

     Objednávka  objednávateľa   zhotoviteľovi sa    uskutoční spôsobom: 

 

     telefonicky – na kontaktné číslo: 0905 719 593 

 

     e-mailom na e-mailovú adresu: pccom@bestnet.sk 

 

2. Miestom    dodania     je „MÔJ DOMOV“,     Zariadenie     sociálnych  služieb Topoľčany,  

     P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany. 

 

     3. Spolu s predmetom dodania budú objednaváteľovi dovzdané nasledovné doklady :  

    Faktúra a dodacie listy. 

 

Čl. V. 

Kúpna cena, platobné podmienky 

 
 

1. Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto:  
 

Predmet zákazky „  Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES 
                             a správa hardware a software, materiál použitý pri 
                             servise“ 
 
                           

 
P. č. 
 

Názov  
servisných prác 

Cena bez 
DPH/hodina 

DPH 
  20 % 

Cena spolu s 
DPH/hodina 

 1. Aktualizácia  IVES 12,50 2,50 15,00 

 2. Inštalácia  hardware 16,66 3,34 20,00 

 3. Inštalácia  software 16,66 3,34 20,00 

 4. Odvírenie  PC 33,33 6,67 40,00 

 5. Oprava  WINPAM 30,00 6,00 36,00 

 6. 
Servis kopírovacieho 
zariadenie 

16,66 3,34 20,00 

 7. Servis   siete 16,66 3,34 20,00 
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 8. Servis tlačiarne 16,66 3,34 20,00 

 9. 
Servis software  
a ND 

16,66 3,34 20,00 

10. Záchrana údajov 33,33 6,67 40,00 

 
 
 
 

2.   V cene služby je  zahrnutá  aj  doprava  v mieste dodania služby na adrese objednávateľa 

      v zmysle  čl. IV. bod 2 dohody. 

         

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) zhotoviteľa, ktoré budú 

objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie 

listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto dohody sa 

za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho 

objednávateľa na účet predávajúceho. 

 

  Čl. VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

1. Ceny  sú   uvedené   v štruktúre   jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa  

    Zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j.  

    vrátane DPH a výška DPH. 

 

2. Zmena   sadzby   DPH   a   s   tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať  

    za zvýšenie resp.zníženie ceny tovaru. 

 

3. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 

 

                                                                         Čl. VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie služby 

 

1. Objednávateľ   si    vyhradzuje    právo    odmietnuť   prevziať   predmet dohody   z  

dôvodu   nedodržania akosti, štruktúry  alebo   množstva služby špecifikovanej 

objednávkou, pokiaľ sa zmluvné    strany nedohodnú inak. 

 

 

 

     Čl. VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Zhotoviteľ je povinný : 

1. Dodať predmet dohody objednávateľovi riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite podľa potrieb objednávateľa na základe 

dohody, čo potvrdí podpísaním dodacieho listu. 

 

Objednávateľ je povinný:  



1. Objednávateľ je povinný požadované služby objednávať formou písomnej alebo 

elektronickej objednávky, ktorú doručí  zhotoviteľovi najneskôr do 24 hodín pred 

uskutočnením servisu zákazky.  
     

2.  Zaplatiť za službu kúpnu cenu  v súlade s touto dohodou. 

 

 

                                                                      Čl. IX. 

                                                             Zmluvné pokuty 

1. Pre   prípad       nedodržania     podmienok     tejto     dohody   si  dohodli zmluvné strany  

    nasledovné   zmluvné pokuty: 

 

a) Za    omeškanie    zhotoviteľa    s dodaním predmetu služby je objednávateľ oprávnený  

    žiadať  pokutu vo výške 0,02 %  z hodnoty  predmetu služby za každý deň z omeškania. 

    Zaplatením  zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

 

b) Za   omeškanie   objednávateľa   so   zaplatením   kúpnej ceny má zhotoviteľ nárok na  

    úrok   z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 

Čl. X. 

                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

 

     Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zhotovenia dňom prevzatia služby. 

 

  Čl. XI. 

Záručná doba 

 

      Na predmet dohody sa vzťahuje záručná lehota 24  mesiacov na poskytnutú  službu.                                                                         

     

           Čl. XII. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia                                          

                                                                                                                                                                            
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto  dohoda sa uzatvára na dobu 
určitú od  16.05.2017  do  15.05.2019    alebo   do    vyčerpania    finančného   limitu   
4 999, -  eur  bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr  od podpisania dohody. 

 
 

2. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
 

a)  kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán  k dohodnutému      termínu, 
b)  odstúpením od dohody zo strany objednávateľa  kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od dohdy  sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

3. Táto d o h o d a  je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých o b j e d n á v a t e ľ  obdrží tri 
rovnopisy a z h o t o v i t e ľ  dva rovnopisy. 

4. Strany   sa   dohodli, že    vzťahy   neupravené    touto   dohodou   sa    riadia    príslušnými          
     ustanoveniami  Obchodného zákonníka.  
         
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, táto bola 

uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody 



potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V  Topoľčanoch, dňa  24.04.2017                        V  Topoľčanoch, dňa  24.04.2017   

 

  ...............................................                                 ....................................................  

               predávajúci                                                                    kupujúci 

     Štefan Šipek, konateľ                                             Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

 

 

 

 

 


