
Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa § 83 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Mesto Dubnica nad Váhom      
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom    
IČO:     00317209 
DIČ:     2021339276 
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom 
Číslo účtu:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
zastúpený:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Ing. Dušan Mišovec, na základe poverenia 
Telefón:   +421 948 623 320 
Email:    dusan.misovec@dubnica.eu 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
1.2 Dodávateľ: 
Obchodné meno:   TOP SERVIS IT a.s. 
Sídlo:     Krajná 10, 821 04  Bratislava 

OZ : Ľudovíta Stárka 2202 , 911 01  Trenčín 
IČO:     44387598 
DIČ:    2022680385  
IČ DPH:    SK2022680385 
bankové spojenie:  VÚB a.s. 
Číslo účtu:   2685711153/0200 
IBAN:    SK4102000000002685711153 
zastúpený:   Ján Pomšár - predseda predstavenstva 

Pavol Dedík – obchodný riaditeľ, poverený plnomocenstvom 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Pavol Dedík – obchodný riaditeľ 
Telefón:    +421 32 6519020  
Email:    obchod@top-servis.sk  
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 
 

II. Predmet Zmluvy 
2.1 Všeobecné ustanovenia: 
2.1.1 Názov:    Tonerové náplne do tlačiarní 
2.1.2 Druh/y:    Tovar 
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „ZVO“) 
 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 

Dodávateľa zabezpečiť dodanie tonerov, bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej 
len „Plnenie“) a záväzkom Objednávateľa riadne a včas objednanú časť Plnenia prevziať a 
zaplatiť Dodávateľovi cenu určenú v súlade s článkom IV. tejto Zmluvy.   

2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia: 
Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenník. 
2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie: 
2.3.1 Objednávateľ nie je povinný objednať žiadne minimálne množstvo Plnenia uvedeného v 

prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
2.3.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite 

podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení 



zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu 
Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne 
odôvodnené. Po odmietnutí prebratia tovaru zo strany Objednávateľa je Dodávateľ povinný 
dodať na vlastné náklady nový tovar (náhradné plnenie), pričom Odberateľ ho preberie len 
v prípade, ak spĺňa požadovanú kvalitu. 

 
III. Zmluvné podmienky 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa bude realizovať prostredníctvom Čiastkových 
výziev - objednávok vystavených a doručených v súlade s touto Zmluvou.  
 

3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladaný rozsah predmetu plnenia uvedený v 
prílohe č. 1 tejto Zmluvy nie je záväzný na plnenie Zmluvy a jednotlivé plnenia sa budú vždy 
realizovať na základe aktuálnej požiadavky Objednávateľa a vystavenej objednávky.  

 
3.3 Objednávateľ bude vystavovať písomné objednávky podľa potreby. 

 
3.4 Objednávka obsahuje najmä druh Plnenia, množstvo, jednotkové ceny a miesto dodania. 

Objednávka musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená Dodávateľovi na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

 
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa písomnou objednávkou doručenou 

Dodávateľovi rozumie aj objednávka zaslaná elektronicky vo formáte pdf. kontaktnej osobe 
Dodávateľa uvedenej v odseku 3.8 tohto článku Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
pri zaslaní objednávky elektronicky sa Zmluvné strany dohodli, že moment odoslania písomnej 
objednávky v pdf. sa považuje za moment jej doručenia Dodávateľovi. 

 
3.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať tovar 

špecifikovaný v objednávke, v príslušnom počte, v originálnom obale, bez faktických a 
právnych vád a na miesto určené objednávateľom, a to v lehote do 3 pracovných dní od 
doručenia objednávky.  

 
3.7 Dodávateľ je povinný písomne alebo elektronicky vyrozumieť kontaktnú osobu Objednávateľa 

o termíne dodania tovaru aspoň 1 pracovný deň vopred v čase od 8:00 do 15:00 hod.  
 

3.8 Kontaktnou osobou Dodávateľa je Pavol Dedík, telefón: +421 32 6519020, Email: 
obchod@top-servis.sk. 
 

3.9 Miestom dodania Plnenia je: Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica 
nad Váhom. 
 

3.10 Táto Zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto 
Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami mesta Dubnica nad Váhom, ktoré 
sú zverejnené na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ a 
tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

 

3.11 Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 
Objednávateľa okamihom prevzatia tovaru povereným zamestnancom Objednávateľa na 
základe dodacieho listu. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď 
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Objednávateľa, aj keď sa stane zjavnou až po 
tomto čase. Povinnosti Dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru podľa bodu 3.13 
tým nie sú dotknuté. Dodávateľ zodpovedá taktiež za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po 
uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 

3.12 Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia 
alebo je porušený či inak poškodený prepravný obal, odmietne prevziať tovar ako celok alebo 
si ho ponechá s povinnosťou Dodávateľa zaznamenať do dodacieho listu nesúhlasiace údaje 
alebo rozsah poškodenia tovaru. Poškodenie tovaru musí byť zaznamenané písomnou formou 
do dodacieho listu. 

 

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/


3.13 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť (záručnú dobu) 24 mesiacov odo dňa 
písomne potvrdeného prevzatia tovaru. Počas záručnej doby zodpovedá Dodávateľ za 
vzniknuté vady a je povinný na požiadanie Objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 14 
dní, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. Uznanie 
reklamovanej vady tovaru je Dodávateľ písomne povinný potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia 
reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je Dodávateľ v rovnakej lehote 
povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie uznania vady. 

 

3.14 Po prevzatí tovaru v mieste plnenia a zistení vady tovaru, je Objednávateľ povinný uplatniť 
reklamáciu vadného tovaru do 15 dní od zistenia vady dodaného tovaru. V prípade, ak sa 
vada tovaru stane zjavnou až po čase prevzatia tovaru, je Objednávateľ povinný uplatniť 
reklamáciu do 15 dní od zistenia vady. 

 

3.15 Vady tovaru je Objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. Dodávateľ 
je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady tovaru na vlastné náklady. 

 

3.16 Prípadné vady tovaru je Objednávateľ povinný uplatniť písomne alebo e-mailom 
u Dodávateľa. 

 

3.17 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym prevádzkovaním 
odovzdaného tovaru alebo vznikli zásahom tretej osoby. V prípade vzniku takých vád na 
tovare v záručnej dobe, kde vznikne pochybnosť o zodpovednosti na strane Dodávateľa, 
rozhodne výsledok nezávislej expertízy. Náklady vynaložené na obstaranie expertízy bude 
znášať zodpovedná zmluvná strana podľa výsledku expertízy. 

 

3.18 Za riadne ukončené dodanie tovaru na základe čiastkovej objednávky sa považuje dodanie 
tovaru ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými 
na tovar podľa tejto dohody. 

 
IV. Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Celková cena Plnenia  
4.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za dodanie Plnenia podľa tejto Zmluvy v súčte 

jednotlivých čiastkových plnení je maximálne 
997,68 EUR bez DPH  
DPH 199,54 EUR  
cena celkom 1197,22 EUR s DPH  
 

4.1.2 Cena za čiastkové plnenia je tvorená ako súčet súčinov dohodnutých jednotkových cien 
uvedených v prílohe č. 1 a množstva skutočne dodaného tovaru na základe konkrétnych 
objednávok Objednávateľa. 
 

4.2 Jednotková cena tovaru uvedená v Prílohe č. 1 je dohodnutá ako konečná a nemenná, ktorá 
zahŕňa všetky náklady Dodávateľa súvisiace so splnením jeho záväzku podľa tejto Zmluvy a 
jednotlivej objednávky (najmä, nie však výlučne, dopravné, balné, recyklačné a pod.), a to aj 
tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené. 
 

4.3 Dodávateľ je oprávnený zvýšiť jednotkovú cenu Plnenia iba v rozsahu zvýšenej sadzby DPH. 
V prípade zníženia sadzby DPH je Dodávateľ povinný znížiť jednotkovú cenu v rozsahu takto 
zníženej sadzby. Dodávateľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa o takto 
vykonaných úpravách jednotkovej ceny Plnenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že v danom 
prípade dodatok k Zmluve nie je potrebný.  

4.4 Platobné podmienky: 

4.4.1 Dodávateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru po splnení záväzku v súlade 
článkom III. ods. 3.6 tejto Zmluvy, na sumu ktorá sa určí ako násobok jednotkovej ceny 
príslušného druhu Plnenia podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy a odobratého množstva Plnenia. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nevystavuje preddavkové zálohové faktúry.  
 



4.4.2 Faktúra   musí   obsahovať   informácie podľa   § 3a ods. 1 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať: 

• informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy  
 

4.4.3 Písomná faktúra sa doručuje v jednom vyhotovení na adresu Objednávateľa uvedenú  
v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

4.4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  
 

V. Záverečné ustanovenia 
5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva 

nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

5.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021. 
 

5.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného 
oboma Zmluvnými stranami. 

 
5.4 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami 
realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 
predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania. 

 
5.5 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým 

dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí 
platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

 
5.6 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. 

Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú. 
 

5.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis. 

 
5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto 

Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie 
je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 
podpismi tejto Zmluvy. 
 

5.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Cenník 
 

5.10 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré 
sú zverejnené na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ . 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa                                              V Trenčíne, dňa 08.02.2020          

                      
Za Objednávateľa      Za Dodávateľa
    
 
 
                                        
 
––––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––  
Ing. Dušan Mišovec             Pavol Dedík 
vedúci odd. správy IT  obchodný riaditeľ,  
na základe poverenia primátora                                                    poverený plnomocenstvom             

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/


Príloha č. 1 – Cenník 
 

  Tonerové náplne do tlačiarní 

       

p.č. Názov tovaru / typ toneru 
Počet 

MJ 
MJ 

Cena za 
jednotku v 

EUR bez 
DPH 

Cena celkom v 
EUR bez DPH 

Cena celkom v EUR 
s DPH  

1 285A - kompatib.100%NEW 5 ks 6,51   32,55   39,06   

2 CF210A - kompatib.100%NEW 1 ks 21,06   21,06   25,27   

3 CF210X - kompatib.100%NEW 2 ks 19,96   39,92   47,90   

4 CF211A - renovovaný 1 ks 18,86   18,86   22,63   

5 CF212A - renovovaný 3 ks 18,86   56,58   67,90   

6 CF213A - renovovaný 1 ks 18,86   18,86   22,63   

7 CF226X - kompatib.100%NEW 2 ks 13,68   27,36   32,83   

8 CF230X - kompatib.100%NEW 4 ks 10,03   40,12   48,14   

9 CE255X - kompatib.100%NEW 4 ks 18,00   72,00   86,40   

10 CF280X - kompatib.100%NEW 14 ks 11,39   159,46   191,35   

11 CE285A - kompatib.100%NEW 25 ks 6,51   162,75   195,30   

12 CF287A  - kompatib.100%NEW 4 ks 18,29   73,16   87,79   

13 CC531A - renovovaný 1 ks 22,16   22,16   26,59   

14 CC532A - renovovaný 1 ks 22,16   22,16   26,59   

15 CC533A - renovovaný 1 ks 22,16   22,16   26,59   

16 Q7553X  - kompatib.100%NEW 1 ks 12,19   12,19   14,63   

17 CRG 737 - kompatib.100%NEW 5 ks 7,99   39,95   47,94   

18 TNP36 - renovovaný 2 ks 70,20   140,40   168,48   

19 CRG 737 - kompatib.100%NEW 2 ks 7,99   15,98   19,18   

 Spolu:       997,68 EUR 1 197,22 EUR 
 




