
 

 

KÚPNA ZMLUVA 

rámcová 
 

 

Poskytovateľ:   CLEAN TONERY, s.r.o. 

   Za Hradbami 27, 902 01  Pezinok 

IČO:    35891866 

DIČ:    2021851084 

IČ DPH:   SK2021851084 

Bankové spojenie: ČSOB 

Číslo účtu:  4001535929/7500 

IBAN:   SK31 7500 0000 0040 0153 5929 

Zastúpený:  Branislav Strašiftak, konateľ spoločnosti 

Číslo telefónu: 033/6412597, 0903/433234 

Fax:   033/6412597   

E-mail:  strasiftak@clean-tonery.sk 

 

 

Objednávateľ:   Základná škola 

    Tbiliská 4, 831 06  Bratislava 

IČO:    31768849 

DIČ:    2020958346 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s.  

Číslo účtu:   SK1502000000001635624153  

IBAN:    SUBASKBX 

Zastúpený:  Mgr. Eva Šišková - riaditeľka 

Číslo telefónu:  02-44887971 

Fax:  02-44887971 

E-mail:  riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk 

  

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 
     Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania 

jednoduchej zákazky na poskytnutie tovaru v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov 

podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

 Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby platnosti tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi 

nasledovné služby: „dodanie vybraných druhov a typov čiernobielych originál a renovovaných 

tonerov a farebných originál a renovovaných tonerov pre potreby Základnej školy Tbiliská 4, 



 

vrátane služieb spojených  s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia a bezplatným 

odberom, odvozom a ekologickou likvidáciou prázdnych tonerových kaziet.“ 

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb mesačne uhrádzať odplatu vo výške podľa 
prílohy tejto zmluvy. 

 

Článok III  

Doba trvania zmluvy a čas plnenia 

3.1 Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú do 31.12.2016, prípadne do vyčerpania finančného 

limitu 4.000,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluva nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3.2 Jednotlivé služby podľa tejto zmluvy budú poskytované na základe objednávky 

objednávateľa. 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia 

 
4.1  Miestom poskytovania služieb je sídlo objednávateľa uvedené v tejto zmluve.   

Kontaktná osoba:  Marta Kirthová kirthova@zstbiliskaba.edu.sk 

Telefón:  02-44887971 

 

Článok V. 

 Fakturácia a platobné podmienky 

 

5.1 Poskytovateľ vystaví účtovný doklad po poskytnutí jednotlivej služby podľa bodu 5.2.  

5.2 Faktúra bude mať náležitosti účtovného dokladu v zmysle platných právnych predpisov.  

5.3 Faktúry budú vystavované a zasielané  objednávateľovi na adresu uvedenú v tejto  zmluve. 

5.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od vystavenia faktúry poskytovateľom. 

5.5 Započítanie pohľadávok je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán.   

 
 

Článok VI. 

 Odstúpenie od zmluvy 

 

6.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, ak niektorá zo strán podstatným 

spôsobom porušila túto zmluvu.   

6.2 Za podstatné porušenie zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa  považujú tieto skutočnosti:  

- Zmluvná strana nesplní ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy,  a to ani v dodatočnej 

30-dennej lehote od obdržania písomnej žiadosti na odstránenie takéhoto porušenia. 

- Pokiaľ nemôže zmluvná strana z akýchkoľvek dôvodov pokračovať v plnení tejto zmluvy po 

dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Túto skutočnosť je zmluvná strana povinná oznámiť druhej 

zmluvnej strane bezodkladne potom, ako sa o nej dozvie.  

- Porušenie povinnosti podľa ustanovení článku VII. o ochrane obchodného tajomstva.  

 



 

6.3 V prípade odstúpenia od zmluvy, sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje 

záväzky vzniknuté podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich.   

 

6.4 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. K tomuto dňu zmluva zaniká.  

 
6.5 Obidve zmluvné strany môžu zmluvný pomer ukončiť dohodou alebo výpoveďou 

s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po doručení výpovede.  

 

Článok VII. 

 Záverečné ustanovenia 

7.1  Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. 

Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila 

druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, 

písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. 

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov 

a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto zmluvy. 

7.2 Táto zmluva môže byť menená len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

7.4 Táto zmluva bola zhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre obe 

zmluvné strany.  

7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že zodpovedá ich pravej, slobodnej a 

vážnej vôli a nebola uzavretá za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripojujú 

svoje podpisy. 

7.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

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

 

Za  poskytovateľa:      Za objednávateľa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Branislav Strašiftak       Mgr. Eva Šišková  

konateľ spoločnosti CLEAN TONERY,s .r.o.   riaditeľka  



 

 

 

 

 


