
                                                      Rámcová dohoda   

                                                         (ďalej len „RD“) 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov a na základe výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

                                                                    Čl. 1 

                                                          Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Objednávateľ:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  

sídlo:    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava   

príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR 

IČO:    00681385   

             DIČ:   2020796415   

bankové spojenie:  Štátna pokladnica   

IBAN:           SK84 8180 0000 0070 0006 5164, SK86 8180 0000 0070 0065 0814  

   Sk12 8180 0000 0070 0063 0127 

zastúpený:  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 

   (ďalej len „objednávateľ“)  

 

1.2 Dodávateľ: 

Názov:   NYKON, s.r.o. 

Sídlo:   Nitrianska cesta 15, 940 01 Nové Zámky 

Štatutárny zástupca: Anita Szabová 

Bankové spojenie: ČSOB Banka 

Číslo účtu:  4022598849/7500 

 

IBAN:    SK6675000000004022598849 

SWIFT:   CEKOSKBX 

IČO:   36358177 

DIČ:   2022182525  

IČ DPH:  SK2022182525 

(ďalej len „ dodávateľ “) 

 

(objednávateľ  a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

                                                                  Čl. 2 

 

                                                        Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto RD je poskytovanie tlačiarenských a propagačných služieb pre  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  (ďalej len VUDPaP)  podľa  prílohy  

č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky k tejto RD  vrátane balného a dopravy tovarov na miesto 

určenia. 

 

2.2  Objednávateľ má právo nevyčerpať všetky ocenené množstvá a položky uvedené v prílohe,  

rozšíriť sortiment požadovaných tovarov  mimo špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Špecifikácia 

predmetu zákazky k tejto RD.   



 

 

2.3 Predmet zmluvy sa bude dodávať po častiach na základe objednávok objednávateľa.   

 

 

                                                                      Čl. 3 

                                                               Termín plnenia 

 

3.1 RD sa uzatvára na dobu do 31.05.2023 odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami alebo 

do vyčerpania limitu 64 026,40 €  bez DPH,  podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
                                                                 

                                                                     Čl. 4 

                                                                    Cena 

 

 

4.1 Cena za predmet RD v rozsahu článku 2 tejto RD je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

4.2 Výška zmluvnej  ceny  za jednotlivé druhy tovarov je v Prílohe č. 1 tejto RD.   

 

4.3 Zmluvná cena podľa bodu 4.2 tejto RD je pevná a  konečná a zahŕňa ceny služieb a tovarov 

podľa ponuky úspešného uchádzača a prílohy č. 1 tejto RD vrátane balného a dopravy tovarov 

na miesto určenia.  

  

4.4  Výšku zmluvnej ceny – jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sa zväzuje dodávateľ počas 

platnosti tejto RD dodržať.  

 

4.5  Zmluvnú cenu je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán dodatkom k zmluve 

podpísaným obidvoma zmluvnými stranami len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. 

 

 

 

                                                             Čl. 5 

                                 Čas dodania a prevzatia predmetu zmluvy 

 

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednané služby a dodať objednaný predmet RD v 

požadovanom množstve, kvalite a s parametrami do sídla objednávateľa podľa objednávky 

objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia objednávky. 

 

5.2 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na adrese (v mieste sídla) 

príslušného pracoviska objednávateľa uvedenej v objednávke v pracovných dňoch v čase od 

8.00 h. do 15.00 h. Dodávateľ sa zaväzuje avizovať objednávateľovi dodávku objednaného 

predmetu zmluvy do miesta plnenia najneskôr 1 deň pred jej doručením. 

 

5.3 Prevzatie predmetu zmluvy potvrdí objednávateľ na dodacom liste.  

 

 

 

                                                                    Čl. 6. 

                                                      Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu za predmet zmluvy objednávateľ uhradí dodávateľovi na základe doručených faktúr, 

ktoré dodávateľ doručí objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa dodania 



predmetu zmluvy. Súčasťou každej vystavenej faktúry musí byť objednávateľom potvrdený 

dodací list o prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti 

daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti, resp. v nej budú nezrovnalosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie, prípadne opravenie. V takomto prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením novej faktúry objednávateľovi.  

 

6.2 Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

 

6.3 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

 

6.4 Objednávateľ poukáže dodávateľovi fakturovanú sumu bezhotovostným platobným stykom 

– prevodom na bankový účet dodávateľa uvedený v úvode tejto zmluvy, resp. vo faktúre.   

                                                                        

                                                                     Čl. 7 

                                       Zodpovednosť za vady, záručné podmienky 

 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že ním dodaný predmet zmluvy je vyrobený podľa platných 

noriem, je nový a originálny a že počas záručnej lehoty bude mať požadované vlastnosti.  

 

7.2 Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v trvaní dva roky. Lehota na uplatnenie nárokov zo 

záruky začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.  

 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady, ktorá sa vyskytne počas záručnej lehoty, má 

objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť dodať predmet zmluvy nový, originálny a 

bez vád.  

 

 

                                                                     Čl. 8 

                                           Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

8.1 Objednávateľ má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu RD, 

resp. objednávky (objednaného tovaru), bez DPH za každý, aj začatý, deň omeškania, ak 

dodávateľ nedodá objednávateľovi objednaný tovar v lehote podľa bodu 5.1 tejto RD.  

 

8.2 Dodávateľ má  právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy bez 

DPH za každý, aj začatý, deň, v prípade  meškania objednávateľa s úhradou faktúry.  

 

 

                                                                   Čl. 9 

                                                   Platnosť a účinnosť RD 

 

9.1  RD sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.5.2023 od dňa účinnosti tejto zmluvy alebo do 

vyčerpania predpokladanej hodnoty uvedenej  v bode 3.1. tejto RD. 

 

9.2  Platnosť RD môže skončiť: dohodou, uplynutím doby podľa bodu 9.1. tejto RD, výpoveďou 

alebo odstúpením od RD. 

 

9.3 Túto zmluvu môže vypovedať bez udania dôvodu ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení  výpovede druhej zmluvnej strane. 

 



9.4 Okamžité odstúpenie od zmluvy môže nastať pri podstatnom porušení zmluvných 

povinností, pričom za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje: 

9.4.1 zo strany dodávateľa - nedodanie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto RD v 

požadovanom čase, kvalite a množstve podľa objednávky, 

9.4.2 zo strany objednávateľa - opakované neuhradenie faktúry v lehote 14 dní odo dňa jej 

splatnosti. 

 

9.5  Účinky odstúpenia od RD nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o 

odstúpení od RD druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od RD si zmluvné strany nebudú 

vracať už poskytnuté plnenia a najneskôr do 15. dní odo dňa odstúpenia od RD sa dohodnú na 

finančnom vysporiadaní. Odstúpením od RD nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na 

náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením zmluvnej povinnosti. 

 

 

                                                                       Čl. 10 

                                                           Záverečné ustanovenia 

 

10.1 RD nadobúda platnosť dnom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

10.2 Akékoľvek zmeny tejto RD vyžadujú súhlas zmluvných strán a formu písomného dodatku. 

 

10.3 Vzťahy touto RD neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi predpismi. 

 

10.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto RD a na znak súhlasu s celým 

jej obsahom túto RD podpisujú. 

 

10.5 Táto RD je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri 

rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

V  Bratislave dňa                                                           V                                dňa  

 

           

Za objednávateľa:           Za dodávateľa: 

 

 

 

_______________________________        _______________________________ 

         

               Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 


