
RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov ( ďalej iba „zmluva“)

1. Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: Mesto Trebišov
v zastúpení PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Osoba zodpovedná za preberanie tovaru: Ing. Radovan Podpinka
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
BIC:
(ďalej len kupujúci)

00 331 996 
2020773590 
VÚB, a.s.
SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
SUBASKBX

1.2. Predávajúci: 
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:

SECOMP s.r.o.
Ing. Pavol Hajdu, konateľ 
Kollárova 5/, 075 01 Trebišov 
316 978 79 
2020507203 
SK2020507203 
Slsp a.s.
SK87 0900 0000 0001 0583 3682 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 5317/V 
(ďalej len predávajúci)

2. Preambula

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je  cenová ponuka predávajúceho zo dňa
11.07,2018, ktorá je  výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku s 
nízkou hodnotou na dodanie tovaru.

2.2. Názov zákazky: Počítače s programovým vybavením -  2018.

3. Predmet rámcovej zmluvy

3.1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať pre kupujúceho nové 
nerepasované počítače (ďalej tovar) s programovým vybavením, vrátane inštalácie 
operačného systému a požadovaných ovládačov, najviac však v počte 7 kusov podľa 
v zmluve uvedenej špecifikácie. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a za tovar 
zaplatí.

3.2. Počítače budú mať minimálne takéto technické parametre:

3.2.1. Stolový počítač

Technické parametre Jednotka Minimum
CPU rýchlosť (Intel PENTIUM alebo ekvivalent rovnakej 
alebo vyššej kvality)

GHz 3,5
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CPU počet jadier ks 2
RAM GB 8
RAM rýchlosť MHz 2666
RAM typ DDR4
Pevný disk GB 1000
Zdroj+case W 300
Záruka na komponenty mesiac 36
Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika
Optická mechanika DVD RW ano
Zvuková karta - integrovaná áno
Grafická karta -  integrovaná áno
Výstup na slúchadlá/reproduktory áno
Operačný systém MS Windows 10 SK 64 bitový OEM 
Profesionál

áno

MS Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov áno
Myš USB áno
Klávesnica SK USB áno
Displej -  monitor 23“, 16:9, nastaviteľná 
výška

áno

3.2.2. Prenosný počítač - notebook

Technické param etre Jednotka Minimum
CPU rýchlosť (Intel PENTIUM alebo ekvivalent rovnakej 
alebo vyššej kvality)

GHz 2,5

CPU počet jadier ks 2
RAM GB 8
RAM rýchlosť MHz 2400
RAM typ - DDR4
Pevný disk GB 1000
Záruka mesiac 36
Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika
Napájači adaptér ano
Optická mechanika DVD RW áno
Zvuková karta - integrovaná áno
Grafická karta -  integrovaná áno
Výstup na slúchadlá/reproduktory áno
Operačný systém MS Windows 10 SK 64 bitový OEM 
Profesionál

áno

MS Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov áno
Myš USB áno
Displej -  monitor 15“ áno
Video výstup VGA, HDMI áno
Numerická klávesnica áno
WIFI/BT áno
Čítačka kariet áno

3.3. Súčasťou dodávky je  aj dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.
3.4. Aktuálne požadované množstvo tovaru bude konkretizované v objednávkach. 

Objednávky sa budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
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3.5. Predávajúci je  uzrozumený so skutočnosťou, že množstvo tovaru uvedené v bode 5.3. 
tejto zmluvy je  len predpokladané a skutočne odobrané množstvo tovaru na základe 
tejto zmluvy sa bude odvíjať od potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy.
Z uvedeného dôvodu si kupujúci vyhradzuje právo určiť presné množstvo tovaru, ktorý 
mu má byť dodaný zo strany predávajúceho, a to na základe samostatných objednávok.

3.6. Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom 
množstve uvedenom v bode 5.3. tejto zmluvy.

4. Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  do 31.12.2018 alebo do vyčerpania 
finančného limitu uvedeného v bode 5.6., podľa toho, čo nastane skôr.

4.2. Miesto dodania tovaru: Mesto Trebišov, Mestský úrad v Trebišove, M. R. Štefánika 
862/204, 075 25 Trebišov.

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do 5 pracovných dní od objednania počas 
platnosti rámcovej zmluvy. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na 
uzavretú rámcovú zmluvu, názov tovaru, aktuálne požadované množstvo ajednotkovú 
cenu tovarov uvedenú v bode 5.3. tejto zmluvy, miesto dodania tovaru, dátum, 
pečiatku a podpisy poverených zástupcov kupujúceho.

4.4. Kupujúci bude objednávky zasielať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu 
predávajúceho: secomp@ secomp.sk.

4.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný tovar na miesto dodania do 5 pracovných 
dní od vystavenia objednávky. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho 
a prevzatie dodávky potvrdí svojím podpisom na dodacom liste.

4.6. Dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné 
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením 
a znehodnotením.

5. Cena, platobné podmienky

5.1. Cena tovaru je  stanovená v súlade so zákonom N R 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 v eurách. Jednotková cena 
tovarov je  uvedená v bode 5.3. tejto rámcovej zmluvy a vychádza z cenovej ponuky 
predávajúceho zo dňa 11.08.2018

5.2. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou tovaru vrátane inštalácie 
operačného systému a požadovaných ovládačov a zároveň zahŕňa aj dovoz 
a vyloženie tovaru na miesto dodania tovaru.

5.3. Dohodnutá jednotková cenaje  takáto:

P.č. Názov tovaru Jednotková 
cena 

s DPH v €

Predpokladaný 
počet ks

1. Stolový počítač s min. technickými 
parametrami podľa bodu 3.2. 1. tejto zmluvy 823,50 6

2. Prenosný počítač -  notebook s min. 
technickými parametrami podľa bodu 3.2.2. 
tejto zmluvy

867,17 1
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5.3.1. Do jednotkovej ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je  prípustné 
premietnuť zmenu sadzby DPH. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena 
ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru.

5.4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
5.5. Celková cena za dodaný tovar neprelaočí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku:

Cena bez DPH: 4 840,14 €

DPH: 968,03 €

Cena s DPH: 5 808,17 €

5.6. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po
prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr so 14 
dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia 
faktúry je  doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným zamestnancom 
kupujúceho, ktorý tovar prevzal).

5.7. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je  
oprávnený ju  vrátiť a predávajúci je  povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 
opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia faktúry 
bez nedostatkov.

5.8. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 
splnením jeho záväzku.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru.
6.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 

kupujúceho.

7. Zodpovednosť za vady tovaru

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem na dodaný tovar. Tovar m á vady, ak vlastnosti tovaru nezodpovedajú 
jeho účelu užívania.

7.2. Za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť zodpovedá predávajúci v rozsahu 
tejto záruky, pričom záručná doba je  stanovená na dobu 24 mesiacov odo dňa 
odovzdania a  prevzatia tovaru kupujúcim na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí 
tovaru.

7.3. Záručná doba týkajúca sa tovaru začína plynúť odo dňa uvedeného v Zápise o 
odovzdaní a prevzatí tovaru a stanovuje sa na 36 mesiacov.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie skrytých vád na tovare vzniknutých počas 
plynutia záručnej doby a zaväzuje sa tieto vady odstrániť na telefonickú, písomnú alebo 
emailovú výzvu kupujúceho v čase a spôsobom dohodnutom oboma zmluvnými 
stranami.

7.5. Lehota na odstránenie vád vzniknutých počas záručnej doby sa stanovuje maximálne do 
24 hod. od času nahlásenia vady telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou 
kupujúcim, v prípade havarijného stavu bezodkladne najneskôr do 12 hod. od času 
nahlásenia vady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Odstránenie vád
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vzniknutých počas záručnej doby sa vykoná v sídle kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať, aspoň raz ročne počas plynutia záručnej doby vykonať 
bezodplatne záručný servis tovaru.

7.7. Kupujúcemu vyplývajú z vád tovaru nároky na:
bezplatnú výmenu poškodených tovarov za nové,
náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho 
oznámi kupujúci predávajúcemu vo výzve na uplatnenie reklamácie.

7.8. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný zákonník v znení 
neskorších prepisov.

8. Obaly, balenie, doklady

8.1. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy.

8.2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za 
každý aj začatý deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry m á predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj 
začatý deň omeškania.

9.3. V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny vadného plnenia 
vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto zmluva 
platí do 31.12.2018 alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v bode 5.6., 
podľa toho čo nastane skôr.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová zmluva môže zaniknúť pred uplynutím 
dohodnutej doby a to vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
Výpovedná lehota podľa tohto b o d u je  1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

10.3. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto 
zmluve po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprevzatia adresátom) dňom nasledujúcim po dni 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

10.5. Táto zmluva je  vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva rovnopisy 
a predávajúci dva rovnopisy.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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10.7. Zmluvné strany uzatvárajúci túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej 
podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej 
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trebišove, dňa: 10.08.2018 V Trebišove dňa: 12.08.2018

Kupujúci: 
M esto Trebišov

PhDr. Marek Čižmár 
primátor

Predávajúci: 
SECOMP s.r.o.

S E C O M P
1 M p'íV°ŕ' Treb'šáv

Ing. Pavol Hajdu 
konateľ
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