
Rámcová dohoda if.,PAť_. l<ľ }lluC<í: Z-vv:; 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/ 2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami 

ZMLUVNÉ STRANY 

Dodávateľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojenie: 
IBAN: 
Zastúpená : 
a 
Objednávateľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojenie: 
IBAN: 
Zastúpená: 

DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., 
Kálov 356, 010 01 Žilina 
36391000 
2020104449 
VÚB 
SK14 0200 0000 0014 0832 1355 
Ing. Eva Šmehylová, konateľka 

„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb 
Športová č. 11, 947 01 Hurbanovo 
00352314 
2021029472 
Štátna pokladnica Bratislava 
SK33 8180 0000 0070 0030 6351 
Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 

I. 
PREAMBULA 

l.Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s nízkou hodnotou - zákazka na 
poskytnutie služby podľa zákona č. 343/ 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

l.Predmetom zmluvy je dodanie darčekových nákupných poukážok pre zamestnancov 
„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v predpokladanom množstve 
a v nominálnych hodnotách podľa prílohy č. 1. 

2.Zmluvné strany sa dohodli na dodávke darčekových poukážok 2 x za jeden rok, v cene 
ponúknutej v prílohe č. 1 - počas platnosti tejto zmluvy. 

III. 
CENA TOVARU 

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán na základe písomnej ponuky dodávateľa 
zo dňa 24.05.2018. Ponúknutá cena s bonusom -0,2% za dodanie darčekových poukážok 
vrátane ostatných nákladov je stála a nezmenená počas trvania zmluvy. 



IV. 
TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA 

1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi objednané množstvo darčekových 
poukážok v požadovanej nominálnej hodnote od obdržania objednávky do S dní. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje objednané množstvo prevziať a na základe faktúry previesť 
úhradu na účet dodávateľa. 

v. 
PLNENIE A FAKTURÁCIA 

1. Nominálnu hodnotu darčekových poukážok je možné meniť iba dodatkom k tejto zmluve. 
2. Skutočný počet darčekových poukážok počas trvania zmluvy sa môže znížiť alebo zvýšiť, 

vzhľadom na aktuálny počet zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu v zariadení. 
3. Zmluvné strany sa dohodli na platbe na základe faktúr, doba splatnosti faktúr vystavených 

dodávateľom sa zjedná na dobu 21 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu, až po 
doručení darčekových poukážok. Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania platby 
zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho. 

VI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Objednávateľ zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád 
tovaru alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tohoto tovaru. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vymeniť poškodené alebo znehodnotené darčekové poukážky 
a dodať objednávateľovi nové do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú - do 31.12.2020. 
Zmluva je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

3. Zmluva môže byť ukončená skôr ako je uvedené v bode 2 tohto článku, a to z dôvodu 
vyčerpania limitu predpokladaného množstva tovaru, alebo do čerpania finančnej sumy 
- najviac však do 14 999 € s DPH. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 rovnopis. 
S. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zmluvu iba obojstranne 

odsúhlasenými a bežne číslovanými písomnými dodatkami. 
6. Zmluvu môže vypovedať písomne každá zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu 1 
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť ihneď po doručení druhej strane. 


