
 

 

 
 

Rámcová dohoda    
                                                                      /ďalej zmluva/ 

 
uzavretá v súlade so znením § 269 odst.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
                                        neskorších  predpisov medzi zmluvnými stranami 
  

 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany  

  
  

  Odberateľ  :      Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   
                            T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany                                      
                             
                             Zastúpená:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  
                              
                             IČO:893480                                                                                                                                                 
                             DIČ:  2020419665                                                                                                    
                              
                             Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           
                             Číslo účtu: 7000308066/8180                                                                                     
                             (ďalej len „odberateľ“) 
 

 
 

                               
Dodávateľ :        Axalnet s.r.o. 
                            Sídlo: P. Mudroňa 2, 955 01  Topoľčany 
                            Zastúpená: František Peter- konateľ 
 
                            IČO: 36549096  
                            DIČ :  2020138659              IčDPH :  SK2020138659 
                            Bankové spojenie: Československá obchodná banka , 4011130001/7500  
 

   (ďalej len „dodávateľ“) 
 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v bode I. sú pravdivé a aktuálne a a zaväzujú sa 

vzájomne, bez meškania oznámiť obchodnému partnerovi každú zmenu, ktorá by mala vplyv 
na plnenie zmluvných záväzkov.  

 
 
 
 
 
  

Čl. II.  

                                Predmet zmluvy 

1.   Predmetom tejto zmluvy je dodanie:  a/  tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike 
                                                                    b/  server, príslušenstvo a softvérové  vybavenie vrátene 
                                                                         inštalačných a  konfiguračných prác.  
 
 
 
 



 

 

                                                                           Čl.III. 
                                                               Miesto plnenia zmluvy  
  

1. Miestom plnenia zmluvy je : 
      Stredná odborná škola obchodu a služieb : *  budova školy T.Vansovej 2, Topoľčany  
                                                                                 * budova školského internátu na ul.  
                                                                                    Mudroňa 2, Topoľčany  
 
 

                                                             Čl. IV. 
                                               Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR 
      SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia predme- 
       tu  zmluvy  bez DPH a vrátane DPH v slovenskej mene po položkách je uvedená v tabuľke . 
2.   Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, 
práca, materiál, režijné náklady, DPH,  resp. iné). 
2. Po dodaní tovaru alebo uskutočnení služby bude dodávateľom vystavená faktúra, ktorá mu- 
      sí splňať všetky náležitosti daňového dokladu s dobou splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry. 
Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 
objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
 
 

ČL.V. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Kúpnu cenu  je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:  

(a) zmeny colných a daňových predpisov, DPH, alebo 

(b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

(c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny 
kúpnej ceny musí byť preukázateľný). 

 
2. Takto zmenená cena sa upravuje prvým dňom budúceho  mesiaca nasledujúceho po podpísaní 
dodatku k zmluve. Každá zmena musí byť riadne písomne odôvodnená. Nepodpísanie dodatku o  
zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 
  

 

       
 

                                                                      Čl. VI. 
                                                             Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený odberateľovi fakturovať 

úrok z omeškania vo výške 0.02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady 
sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu odberateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok odberateľa na prípadnú náhradu škody. 

 
2. Ak dodávateľ nedodrží termín plnenia,  dohodnutý v tejto zmluve, uhradí odberateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy. 
 

3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať             
samostatne. 

 



 

 

 
                                           
                                                                     Čl.  VII. 
                                                  Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ  je povinný : 

a) dodať predmet zmluvy odberateľovi v požadovanom rozsahu,  množstve,  
dohodnutom termíne  a v bezchybnom stave 

b) pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, kvalitne 
a v súlade s oprávnenými záujmami a potrebami odberateľa. 

 
                    c/ odovzdať predmet zmluvy spracovaný tak, aby mohol byť odberateľom použitý k účelu, 
                        pre ktorý sa zhotovuje. 
 
2. Odberateľ je povinný : 
 
                   a/  v rámci svojich kompetencií poskytnúť dodávateľovi  pomoc pri získavaní potrebných 
podkladov a konzultácie pre spracovanie dohodnutej služby.  
 
.        

 
 

 
                                                                 Čl. VIII.                        Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
2. Zmluva je  vyhotovená v troch  exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží  odberateľ dve 

a dodávateľ jedno vyhotovenie.  
 
3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 
4.  Zmluva    sa uzatvára sa na  dobu určitú  do 31.12.2017. 
 
4. Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že táto   

zmluva bola uzatvorená ako prejav ich slobodnej vôle, na  znak   čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 

 
  
V Topoľčanoch, dňa  ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
   –––––––––––––––––––––––––––-                                            ––––––––––––––––––––––– 
            Mgr. Milan  Naňo                                                                         František Peter 
                 Riaditeľ                                                                                       konateľ 
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