č. spisu: CT/22/2016
č. záznamu: 16537/2016

Dohoda o pristúpení
k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda o pristúpení“)
Pristupujúci kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
Fax:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8, 814 99 Bratislava
JUDr. Andrea Císarová, vedúca služobného úradu a riaditeľka
30811457

(ďalej len „pristupujúci objednávateľ“)
a
Predávajúci č. 1:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:

Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Ing. Marcel Kučera - konateľ
31 628 605
2020476711
SK2020476711

OR OS v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 2696/S

Predávajúci č. 2:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislva
Ing. František Krajča, CSc., člen predstavenstva
31331131
2020295860

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:

OR OS BA I., oddiel:Sa, vložka čísl: 464/B

(ďalej len „predavajúci“)
(pristupujúci objednávateľ a predavajúci spolu ďalej ako „účastníci dohody“)

Článok 1
Ustanovenia o pristúpení
1.1

Pristupujúci kupujúci sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) reg. č. s: VOB/56/2015-M_OVO, č. z.:
54076/2015, medzi kupujúcim, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky a predávajúcim (ďalej len „rámcová dohoda“).

1.2

Podpísaním tejto dohody o pristúpení pristupujúci kupujúci pristupuje k rámcovej
dohode.

1.3

Pristupujúci kupujúci preberá práva a záväzky vyplývajúce z rámcovej dohody.
Článok 2
Osobitné ustanovenia

2.1

Predpokladaný počet, ktoré si pristupujúci kupujúci objedná počas doby platnosti tejto
dohody o pristúpení je:
xeropapier A4 - 750 kusov, xeropapier A3 - 15 kusov; 2 246,40 € (podľa potreby).

2.2

Presný počet, ktoré je predávajúci povinný dodať na určené miesto a v určenej lehote
bude stanovený v konkrétnej písomnej objednávke. Pristupujúci kupujúci si vyhradzuje
právo neobjednať celý predpokladaný počet, resp. objednať väčší počet, než je
predpokladaný počet určený v bode 2.1 tohto článku.

2.3

Miestom dodania je: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
Špitálska 8, 814 99 Bratislava

2.4

Kontaktná osoba za pristupujúceho kupujúceho je:

2.5

Kontaktná osoba za predávajúceho je:

2.7

Pristupujúci kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť elektronicky na odbor verejného
obstarávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR porušenie článkov III a IV
rámcovej dohody predávajúcim.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1

Táto dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi
dohody a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3.2

Táto dohoda o pristúpení sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
do skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody.
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3.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o pristúpení je príloha č. 1, ktorou je „Fotokópia
rámcovej dohody s prílohami“.

3.4

Práva a povinnosti účastníkov dohody sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody, pokiaľ
v tejto dohode o pristúpení nie je stanovené inak, ďalej ustanoveniami tejto dohody
o pristúpení, ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
v Slovenskej republike.

3.5

Na zrušenie dohody o pristúpení sa vzťahujú príslušné ustanovenia rámcovej dohody,
ak v tejto dohode o pristúpení nie je stanovené inak.

3.6

Táto dohoda o pristúpení je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy dostane
predávajúci
a dva
rovnopisy
dostane
pristupujúci
kupujúci.
Jeden
z podpísaných rovnopisov dohody o pristúpení je predávajúci povinný doručiť na
odbor verejného obstarávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky do 10 dní od jej zverejnenia podľa bodu 3.1 tohto článku.

3.7

Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba písomnými
a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi dohody stávajú
jej neoddeliteľnou súčasťou.

3.8

Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli,
že nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa.......................

V Bratislave, dňa.......................

Za predávajúceho č. 1:

Za pristupujúceho kupujúceho:

Ing. Marcel Kučera

JUDr. Andrea Císarová

konateľ spoločnosti

vedúca služobného úradu a riaditeľka

Za predávajúceho č. 2
V Bratislave, dňa ........................

..........................................................
Ing. František Krajča, CSc.
člen predstavenstva

3/3

č. spisu: VOB/56/2015-M_OVO
č. záznamu: 54076/2015

Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera
pre rezort MPSVR SR
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „rámcová dohoda“)
Článok 1
Účastníci dohody
1.1

Kupujúci :
Názov:
Sídlo:
Zastupený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Ing. Jozef Vančo, vedúci sluţobného úradu
00681156
2020796338
XXXXXXXX
XXXXXXXX

(ďalej len „kupujúci“)
a
1.2

1.3

Predávajúci č. 1:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:

Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Ing. Marcel Kučera - konateľ
31 628 605
2020476711
SK2020476711
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
OR OS v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vloţka č. 2696/S

Predávajúci č. 2:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislva
Ing. František Krajča, CSc., člen predstavenstva
31331131
2020295860
SK2020295860
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
OR OS BA I., oddiel:Sa, vloţka čísl: 464/B

(ďalej spolu len „predávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“).

1.4

Účastníci dohody uzatvárajú za niţšie uvedených podmienok túto rámcovú dohodu ako
výsledok centrálneho verejného obstarávania – verejnej súťaţe, podľa ustanovení zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ajlen „zákon o verejnom obstarávaní“), na predmet obstarávania:
„Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR“), ktoré bolo vyhlásené
v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S 114-206355 zo dňa 16.6.2015 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 118/2015 zo dňa 17.6.2015 2015 pod značkou 12688-MST.

1.4

„Kupujúcim“ sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie aj pristupujúci kupujúci uvedený
v „Zozname pristupujúcich organizácií kupujúceho, ktoré môţu pristúpiť k rámcovej dohode“,
ktorý je prílohou č. 3 k tejto rámcovej dohode a ktorý môţe pristúpiť k tejto rámcovej dohode
počas doby jej platnosti a účinnosti formou uzavretia Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov s predávajúcim. „Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode" je prílohou
č. 2 k tejto rámcovej dohode.
Článok 2
Predmet rámcovej dohody

2.1

Predmetom rámcovej dohody je kúpa a dodávanie xerografického papiera (ďalej aj ako „tovar“)
pre potreby kupujúcich za splnenia podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode.

2.2

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodať tovar uvedený
v objednávke a v kvalite podľa článku 4, bod 4.1 tejto rámcovej dohody, dopraviť a vyloţiť ho
na vlastné náklady do miesta plnenia (priestorov) určených kupujúcim v súlade s článkom 5.

2.3

Kupujúci sa zaväzuje tovar a poskytnuté sluţby prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru
podľa článku 6 tejto rámcovej dohody.
Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov dohody

3.1

Predavajúci sa zaväzuje sprístupniť informačný systém - elektronický objednávkový formulár
(ďalej len „IS“) na objednávanie predmetu zákazky s automatickým vygenerovaním spätného
potvrdzujúceho emailu alebo iného spôsobu potvrdenia prijatia objednávky, kde budú
obsiahnuté všetky relevantné informácie o objednávke (sortiment a druh tovaru, nominálna
hodnota zákazky, počet, konečná cena objednávky, čas odoslania objednávky, čas a miesto
dodania tovaru, kontaktná osoba, a pod.) kupujúcemu najneskôr v deň podpisu tejto rámcovej
dohody. IS musí byť funkčný po celú dobu účinnosti rámcovej dohody a musí umoţňovať
stiahnutie a vytlačenie štatistických údajov, ktoré budú dostupné prostredníctvom chráneného
prístupu administrátorovi kupujúceho - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Štatistické údaje musia obsahovať hodnotu súhrnného odberu tovaru, v členení po sortimente,
počtoch kusov a v eurách za celý rezort, súhrnný odber v počtoch kusov a v eurách podľa
jednotlivých mesiacov aj podľa objednávateľov. Na základe týchto informácií bude kupujúcim
vytvorený príslušný dokument v zmysle § 9a ods. 3, § 22 ods. 4, § 49 ods. 2 a § 49a ods. 1 písm.
c) a d) zákona o verejnom obstarávaní pre účely splnenia zákonných oznamovacích povinností.

3.2

Kupujúci objednáva tovar výhradne prostredníctvom IS. V prípade zistenia nefunkčnosti IS je
kupujúci povinný elektronicky o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.
V prípade dlhodobej nefunkčnosti IS a neodkladnej potreby môţe kupujúci preukázateľným
spôsobom doručiť písomnú objednávku predávajúcemu aj v listinnej podobe. Predávajúci je
povinný písomnú objednávku dodatočne doplniť do IS.

3.3

Účastníci dohody sa dohodli, ţe všetky dokumenty súvisiace s touto rámcovou dohodou, a to
najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. vypracovávajú v slovenskom jazyku,
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a musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecne záväznými pravnými predpismi vyţadované
údaje.
3.4

Predávajúci na poţiadanie kupujúceho poskytne všetky podklady súvisiace s predmetom
rámcovej dohody, ako aj výsledky kvality a atesty na dodaný tovar. Dodaný tovar musí spĺňať
špecifikáciu a kvalitu stanovenú v tejto rámcovej dohode.

3.5

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho s dodaným tovarom,
prácami a sluţbami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody, ako aj do 31. 08.
2020, a to oprávnenými osobami, ktorým sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly alebo auditu sú najmä:
3.5.1 kupujúci a ním poverené osoby,
3.5.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
3.5.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgána nimi poverené osoby,
3.5.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
3.5.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
3.5.6 osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aţ d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

3.6

Ak podiel subdodávok presiahne viac ako 50% plnenia predmetu rámcovej dohody, je
predavajúci povinný bezodkladne dodať kupujúcemu č. 1 zoznam subdodávateľov, ktorý bude
obsahovať údaje uvedené v bode 3.7.1 a 3.7.2 tohto článku.

3.7

V prípade, ţe podiel subdodávok presiahol 50% plnenia predmetu zákazky, kupujúci v súlade s
§ 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, určil nasledovné pravidlá pre zmenu
subdodávateľov počas plnenia tejto rámcovej dohody:
3.7.1
3.7.2

3.7.3
3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.8

subdodávateľ, ktorého predávajúci mení alebo dopĺňa v zozname subdodávateľov, musí
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
zmenu subdodávateľa predávajúci písomne oznámi kupujúcemu najneskôr 5
pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa,
adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa,
trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa,
zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie podľa
tejto zmluvy,
v prípade, ak je menený subdodávateľ drţiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon
činnosti, certifikátu alebo iného dokladu poţadovaného verejným obstarávateľom
kupujúcim vo verejnom obstarávaní, je predávajúci povinný, súčasne s písomným
oznámením podľa písm. b) tohto bodu, predloţiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát
alebo iný doklad, ktorého drţiteľom je navrhovaný subdodávateľ,
kupujúci si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť
kedykoľvek a akéhokoľvek subdodávateľa predávajúceho, ak tento subdodávateľ
nevykonáva preukázanú (príslušnú) časť predmetu zmluvy v rovnakej kvalite ako
predávajúci bez toho, ţe by mal predávajúci nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo
náhradu. Predávajúci je v takomto prípade povinný okamţite vykonať všetky potrebné
úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na plnení
rámcovej dohody,
subdodávateľ na ţiadosť kupujúceho poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú
v zmluvnom vzťahu s kupujúcim a s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho im
poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s plnením rámcovej dohody.

Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dohodli, ţe v prípade vzniku pohľadávky poskytovateľa voči
objednávateľovi je poskytovateľ oprávnený postúpiť pohľadávku na tretiu osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
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Článok 4
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady
4.1

Kvalita tovaru je definovaná v technickej špecifikácií tovaru, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto
rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 1“). V prípade vývoja a uvedenia typovo nového
označenia ktorejkoľvek poţadovanej charakteristiky tovaru uvedenej v prílohe č. 1 do obehu je
moţné takýto tovar akceptovať za predpokladu, ţe bude ekvivalentom, súčasne bude spĺňať
špecifikáciu stanovenú touto rámcovou dohodou a súčasne bude dodrţaná dojednaná jednotková
cena v príslušnom objednávacom období.

4.2

Predávajúci poskytuje kupujúcemu dvojročnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba začína
plynúť odo dňa podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho.

4.3

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a v kvalite stanovenej
prílohou č. 1 bez vád.

4.4

Kupujúci je povinný vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia
reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína plynúť nová dvojročná
záručná doba odo dňa dodania vymeneného tovaru.

4.5 Oznámenie o vadách musí obsahovať:
4.5.1.
označenie a číslo rámcovej dohody,
4.5.2.
názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
4.5.3.
popis vady,
4.5.4.
číslo dodacieho listu.
4.6

Na nároky kupujúceho z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (dálej len „Obchodný zákonník“). Voľbu
nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez
zbytočného odkladu po tomto oznámení.

4.7

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 pracovných dní od jej uplatnenia,
t. j. od doručenia oznámenia o vadách.
Článok 5
Dodanie a mnoţstvo tovaru

5.1

Xerografický papier musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov tovaru dodávaných
značiek, spĺňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Jeden balík obsahuje 500
listov poţadovaného xerografického papiera. V prípade väčšieho balenia - 1 kartónová krabica
obsahuje 5 balíkov xerografického papiera a musí byť označená minimálne názvom, typom
alebo druhom a počtom kusov xerografického papiera.

5.2

Predávajúci na základe kupujúcim doručenej elektronickej objednávky dodá kupujúcemu
tovar v mnoţstve podľa objednávky a v kvalite podľa tejto rámcovej dohody.
Predávajúci dopraví tovar na vlastné náklady do miesta dodania uvedeného v objednávke , a to
najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia objednávky.

5.3

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu oznámiť čas dodania tovaru do miesta plnenia najneskôr 3
hodiny pred jeho dodaním. Ak predávajúci neoznámi termín dodania, kupujúci nie je povinný
prevziať tovar v deň dodania, ale aţ v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím
prevzatia neoznámeného dodania tovaru a jeho opätovné doručenie znáša predávajúci.

5.4

Predávajúci sa zaväzuje umoţniť kupujúcemu kontrolu dodaného tovaru pred jeho prevzatím .
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5.5

Kupujúci potvrdí predávajúcemu prevzatie dodaného tovaru podpísaním dodacieho listu.

5.6

Potvrdený dodací list kupujúcim a objednávka sú podkladom pre vystavenie faktúry.

5.7

Predpokladané celkové mnoţstvo prevzatého tovaru počas doby platnosti a účinnosti tejto
rámcovej dohody nesmie prekročiť maximálnu celkovú cenu za predmet rámcovej dohody vo
výške 1 786 340,79 Eur bez DPH. Kupujúci si vyhradzujú právo neobjednať celé predpokladané
mnoţstvo, resp. objednať väčšie mnoţstvo neţ je predpokladané mnoţstvo tovaru, a to za
cenových podmienok stanovených v dohode, maximálne však do celkovej ceny za predmet
zákazky uvedenej v čl. 7. tejto rámcovej dohody

5.8

Charakteristika poţadovaných tovarov, ako aj k nim príslušné jednotkové ceny stanovené na
príslušné obdobie v opätovnom otváraní súťaţe formou elektronickej aukcie sú pri plnení
rámcovej dohody záväzné. V prípade vývoja a uvedenia typovo nového označenia ktorejkoľvek
poţadovanej poloţky tovaru do obehu je moţné takýto tovar akceptovať za predpokladu, ţe
bude relevantný pre určený typ xerografického papiera a súčasne sa dodrţí dojednaná
jednotková cena a minimálne poţadovaná kvalita v súlade s prílohou č. 1 tejto rámcovej
dohody.

5.9 Dodaný tovar alebo jeho časť môţe kupujúci odmietnúť prevziať, ak kupujúci zistí
preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v hmotnosti a mnoţstve dodaného tovaru,
zámenu dodaného tovaru v porovnaní s objednávkou alebo ak dodaný tovar nie je originál.
Článok 6
Cena
6.1

Jednotkové ceny dodávaného tovaru počas účinnosti tejto rámcovej dohody budú vţdy záväzné
po opätovnom otváraní súťaţe prostredníctvom elektronickej aukcie a odo dňa jej vyhodnotenia
v období nasledujúcich 6 mesiacov. Jednotkové ceny na prvé 6 mesačné obdobie v zmysle
výsledku prvej elektronickej aukcie záväzné pre predávajúceho č. 1 sú nasledovné:
Jednotková cena
v € bez DPH

Jednotková cena
v € s DPH

Xeropapier -A4
podľa špecifikácie v SP

2,40

2,88

Xeropapier - A3
podľa špecifikácie v SP

4,80

5,76

Druh tovaru

6.2

Cena uvedená v bode 6.1 tohto článku je záväzná nasledujúcich 6 mesiacov odo dňa platnosti
a účinnosti tejto rámcovej dohody do vykonania ďalšej elektornickej aukcie.

6.3

Ceny sú určené v mene euro a stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

6.4

V cene tovaru je zahrnuté doručenie a vykládka tovaru na miesto určené kupujúcim, ako ja
všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávaným tovarom kupujúcim.

6.5

Účastníci dohody sa dohodli na maximálnej celkovej cene za predmet rámcovej dohody vo
výške 1 786 340,79 Eur bez DPH.
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Článok 7
Platobné podmienky a fakturácia
7.1

Predávajúci vystaví faktúru aţ po dodaní tovaru uvedeného v objednávke kupujúceho.
Vystavenú faktúru predávajúci doručí kupujúcemu aj v elektronickej forme, ako súbor v textovo
čitateľnej podobe na emailovú adresu kupujúceho.

7.2

Doručená faktúra má splatnosť 60 dní od doručenia a bude uhrádzaná výhradne prevodným
príkazom. Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je
kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením čiastok uvedených v tejto faktúre.

7.3

Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náleţitosti, kupujúci môţe takúto
faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne
plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

7.4

Faktúra musí obsahovať tieto náleţitosti:
7.4.1 označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO,DIČ),
7.4.2 číslo rámcovej dohody,
7.4.3 označenie ,,faktúra“ a jej číslo,
7.4.4 deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
7.4.5 označenie peňaţného ústavu a číslo účtu,
7.4.6 fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej dohody,
7.4.7 dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
7.4.8 podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho.

7.5

Prílohou faktúry bude kupujúcim potvrdený dodací list a objednávka.
Článok 8
Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke
právo
k dodanému
a prevzatia tovaru kupujúcim.

tovaru

prechádza

na

kupujúceho

dňom

dodania

Článok 9
Sankcie
9.1

Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa článku 5, bod 5.2 tejto
rámcovej dohody, je kupujúci oprávnený poţadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za kaţdý začatý deň omeškania s plnením, a to osobitne za
kaţdý prípad omeškania, minimálne však vo výške 100 EUR.

9.2

Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny podľa článku 7, bod 7.2 tejto
rámcovej dohody, je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,022 %
z fakturovanej sumy za kaţdý začatý deň omeškania.

9.3

Ak po dodaní tovaru kupujúci zistí, ţe dodaný tovar obsahuje iný xerografický papier ako bol
odsúhlasený na dodávanie v príslušnom období alebo je tovar iným spôsobom v rozpore
s článkom 4, bod 4.1 a 4.3 tejto rámcovej dohody, kupujúci má právo od tejto rámcovej dohody
okamţite odstúpiť. Predávajúci je v prípade takéhoto vadného plnenia povinný vrátiť zaplatenú
cenu za takto dodaný tovar a zároveň uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,EUR do 10 dní od doručenej výzvy na jej zaplatenie. Predávajúci na účet kupujúceho č. 1 zloţí
najneskôr jeden deň pred konaním opakovaného otvárania súťaţe tejto rámcovej dohody
zábezpeku vo výške 5.000,- EUR, ktorá sa v prípade jeho úspešnosti stáva výkonovou zárukou.
Výkonová záruka bude na účte kupujúceho č. 1 zloţená po celú dobu plnenia zodpovedajuceho
príslušnému opätovnému otváraniu súťaţe a vrátená bude predávajúcemu po ukončení
6/8

príslušného šesťmesačného plnenia. Z výkonovej záruky bude automaticky uhradená zmluvná
pokuta predávajúceho, ktorú ma podľa tejto rámcovej dohody zaplatiť kupujúcemu.
Predávajúcim, ktorí nebudú úspešní v opakovanom otváraní súťaţe bude nimi zloţená
zábezpeka v zákonnej lehote vrátená.
9.4

Predávajúci je povinný po vyčerpaní alebo čiastočnom vyčerpaní výkonovej záruky podľa bodu
9.3 tohto článku doplniť výkonovú záruku vo výške 5.000,- EUR do 5 pracovných dní od
doručenia výzvy na doplnenie výkonovej záruky kupujúcim č. 1.

9.5

Ak predávajúci nezabezpečí funkcionalitu poţadovaného elektronického objednávkového
systému podľa článku 3, bod 3.1 tejto rámcovej dohody a tento nedostatok bude trvať dlhšie ako
3 pracovné dni, kupujúci má právo poţadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške
2.000,- EUR. Ak predávajúci neobnoví poţadovaný elektronický objednávkový formulár
v lehote do deviatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho, takéto konanie bude
povaţované za podstatné porušenie rámcovej dohody a kupujúcemu vznikne právo od rámcovej
dohody odstúpiť.
Článok 10
Platnosť rámcovej dohody

10.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti alebo do vyčerpania celkovej ceny za dodaný tovar, a to vo výške 1 786 340,79
EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
10.2 Platnosť tejto rámcovej dohody môţe zaniknúť týmito spôsobmi:
10.1.1. písomnou dohodou účastníkov dohody,
10.1.2. písomnou výpoveďou,
10.1.3. odstúpením od rámcovej dohody.
10.3 Písomnú výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu je
oprávnený dať kupujúci. V takomto prípade kupujúci vypovie dohodu so všetkými
predávajúcimi, s ktorými bola uzavretá Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera pre
rezort MPSVR SR. Dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená účastníkom dohody.
10.4 Odstúpiť od rámcovej dohody môţe kupujúci a predávajúci z dôvodu podstatného porušenia
ustanovení rámcovej dohody alebo z dôvodu nemoţnosti plnenia rámcovej dohody.
10.5 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody sa povaţuje okrem prípadov v zmluve výslovne
uvedených aj dodanie tovoaru v rozore s článkom 5, bod 5.2 tejto rámcovej dohody.
10.6 Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej
dohody druhému účastníkovi dohody.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1 Predávajúci bol vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na „Dodanie xerografického
papiera pre rezort MPSVR SR“ vyhodnotený ako úspešný uchádzač za účelom uzatvorenia tejto
rámcovej dohody.
11.2 Predávajúci sa bude podieľať na zodpovedajúcom šesťmesačnom plnení tejto Rámcovej
dohody výhradne v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v príslušnom opakovanom
otváraní súťaţe realizovaným formou elektronickej aukcie. Bliţšie informácie k jednotlivým
otváraniam súťaţe budú uvedené vo výzve na účasť v príslušnom otváraní súťaţe (elektronickej
aukcii).
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11.3 Účastníci dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody oznámia
kontaktné osoby.
11.4 Táto rámcová dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 546/2010 Z.z.“). Kupujúci zverejní rámcovú dohodu
a faktúry s ňou súvisiace aj na svojom webovom sídle.
11.5 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.
11.6 Zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody je moţné robiť len písomne vo forme očíslovaných
dodatkov k rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní učastníkmi dohody stávajú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
11.7 Práva a povinnosti účastníkov dohody, pokiaľ táto rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
11.8 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy zostanú
predávajúcemu a štyri rovnopisy zostanú kupujúcemu č. 1. Ostatní kupujúci obdrţia
elektronickú fotokópiu platnej a účinnej rámcovej dohody.
11.9 Účastníci dohody vyhlasujú, ţe si túto rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, ţe
nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho č. 1:

V Bratislave dňa.......................

Vo Zvolene dňa ........................

............................................................
Ing. Jozef Vančo
vedúci sluţobného úradu

.................................................................
Ing. Marcel Kučera
konateľ spoločnosti

Za predávajúceho č. 2:
V Bratislave dňa ........................

..........................................................
Ing. František Krajča, CSc.
člen predstavenstva
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode
č. sp.: VOB/56/2015-M_OVO
č. zázn.: 54076/2015
Špecifikácia dodávaného tovaru

Tovar ponúknutý predávajúcim v opätovnom otváraní súťaţe a predávajúcim dodávaný tovar musia
byť zhodné a musia spĺňať pre oba formáty xerografického papiera (A4 a A3) poţadované
špecifikácie:
biely, bezdrevný, kopírovací papier vhodný pre všetky kancelárske zariadenia pre
vysokokvalitné kopírovanie s garantovanou kvalitou:

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU:


ROZMER:

A4, A3



GRAMÁŢ :

80 ± 1,5 g/m2



HRÚBKA:

108 ± 4 µm



OPACITA:

min. 92 %



BELOSŤ:

min. 161 CIE



DRSNOSŤ:

200 ± 50 ml/min.



TUHOSŤ
POZDĹŢNA / MD:

min. 105

PRIEČNA / CD :

min. 50

-

balík xerografického papiera obsahuje 500 listov ponúkaného papiera, musí byť zabalený
v originálnom obale od výrobcu papiera, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného
výrobcu, ktoré úspešný uchádzač ponúkol v príslušnom opätovnom otváraní súťaţe,

-

kaţdých 5 balíkov xerografického papiera bude zabalených a previazaných v kartónovej
krabici s označením typu papiera, poštu kusov papiera a výrobcu tohoto papiera.

Predávajúci je povinný pri opätovnom otvorení súťaţe predloţiť doklady:
-

Ponúknutý tovar spĺňa STN EN 12281 poţiadavky na kopírovací papier pre rozmnoţovanie suchým
tonerom, musí spĺňať ISO 9706 poţiadavky na stálosť papiera.
Výrobca ponúknutého tovaru ako aj samotný tovar má FSC certifikát.
Výrobné procesy výrobcu papiera sú certifikované podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Obrázok alebo fotografiu ponúkaného tovaru (balíka).

Splnenie vyššie poţadovaných noriem a certifikátov sú preukázané na technickom liste ponúkaného
tovaru a potvrdené výrobcom tovaru.
V zmysle poţiadaviek na zelené verejné obstarávanie kupujúci poţaduje aby predávajúci v ponuke predloţil
vlastný FSC certifikát a certifikát ISO 14001 alebo ekvivalent.
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Príloha č. 2 k Rámcovej dohode
č. sp.: VOB/56/2015-M_OVO
č. zázn.: 54076/2015

Dohoda o pristúpení
k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda o pristúpení“)
Pristupujúci kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
Fax:
(ďalej len „pristupujúci objednávateľ“)
a
Predávajúci č. 1:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:
Predávajúci č. 2:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
e-mail:
registrácia:

Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Ing. Marcel Kučera - konateľ
31 628 605
2020476711
SK2020476711
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
OR OS v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vloţka č. 2696/S
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislva
Ing. František Krajča, CSc., člen predstavenstva
31331131
2020295860
SK2020295860
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
OR OS BA I., oddiel:Sa, vloţka čísl: 464/B

(ďalej len „predavajúci“)
(pristupujúci objednávateľ a predavajúci spolu ďalej ako „účastníci dohody“).
1/3

Článok 1
Ustanovenia o pristúpení
1.1

Pristupujúci kupujúci sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) reg. č. s: VOB/56/2015-M_OVO, č. z.:
54076/2015, medzi kupujúcim, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky a predávajúcim (ďalej len „rámcová dohoda“).

1.2

Podpísaním tejto dohody o pristúpení pristupujúci kupujúci pristupuje k rámcovej
dohode.

1.3

Pristupujúci kupujúci preberá práva a záväzky vyplývajúce z rámcovej dohody.
Článok 2
Osobitné ustanovenia

2.1

Predpokladaný počet, ktoré si pristupujúci kupujúci objedná počas doby platnosti tejto
dohody o pristúpení je:
................................................. kusov ....... € (podľa potreby).

2.2

Presný počet, ktoré je predávajúci povinný dodať na určené miesto a v určenej lehote
bude stanovený v konkrétnej písomnej objednávke. Pristupujúci kupujúci si vyhradzuje
právo neobjednať celý predpokladaný počet, resp. objednať väčší počet, neţ je
predpokladaný počet určený v bode 2.1 tohto článku.

2.3

Miestom dodania je: .........................................

2.4

Kontaktná osoba za pristupujúceho kupujúceho je: ........................................

2.5

Kontaktná osoba za predávajúceho je: ........................................

2.7

Pristupujúci kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť elektronicky na odbor verejného
obstarávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR porušenie článkov III a IV
rámcovej dohody predávajúcim.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1

Táto dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi
dohody a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3.2

Táto dohoda o pristúpení sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
do skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody.

3.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o pristúpení je príloha č. 1, ktorou je „Fotokópia
rámcovej dohody s prílohami“.
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3.4

Práva a povinnosti účastníkov dohody sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody, pokiaľ
v tejto dohode o pristúpení nie je stanovené inak, ďalej ustanoveniami tejto dohody
o pristúpení, ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
v Slovenskej republike.

3.5

Na zrušenie dohody o pristúpení sa vzťahujú príslušné ustanovenia rámcovej dohody,
ak v tejto dohode o pristúpení nie je stanovené inak.

3.6

Táto dohoda o pristúpení je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy dostane
predávajúci
a dva
rovnopisy
dostane
pristupujúci
kupujúci.
Jeden
z podpísaných rovnopisov dohody o pristúpení je predávajúci povinný doručiť na odbor
verejného obstarávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky do 10 dní od jej zverejnenia podľa bodu 3.1 tohto článku.

3.7

Dohodu o pristúpení je moţné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba písomnými
a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi dohody stávajú
jej neoddeliteľnou súčasťou.

3.8

Účastníci dohody prehlasujú, ţe si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli,
ţe nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene dňa.......................

V........................... dňa.......................

Za predávajúceho č. 1:

Za pristupujúceho kupujúceho:

Ing. Marcel Kučera
konateľ spoločnosti

(meno, priezvisko, funkcia)

Za predávajúceho č. 2
V Bratislave dňa ........................

Ing. František Krajča, CSc.
člen predstavenstva
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Príloha č. 3 k Rámcovej dohode
č. sp.: VOB/56/2015-M_OVO
č. zázn.: 54076/2015

Zoznam organizácií objednávateľa, ktoré môţu pristúpiť k rámcovej dohode
P.č.
1.

16.
17.
18.
19.
20.

Názov organizácie
Implementačná agentúra MPSVR SR
Centrum pre medzinárodne právnu
ochranu detí a mládeţe
Národný inšpektorát Košice
Inšpektorát práce Košice
Inšpektorát práce Prešov
Inšpektorát práce Ţilina
Inšpektorát práce Trenčín
Inšpektorát práce Nitra
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Inšpektorát práce Bratislava
Inšpektorát práce Trnava
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo
postihnutých
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Ústredie práce sociálnych vecí
a rodiny
Detský domov Studienka
Detský domov Nádej
Detský domov Bratislava
Detský domov Macejko
Detský domov Harmónia

21.

Detský domov Nezábudka

22.

Detský domov Holíč

23.

Detský domov Pečeňady

24.
25.
26.
27.

Detský domov Piešťany
Detský domov Sereď
Detský domov Skalica
Detský domov Trnava

28.

Detský domov Prievidza

29.

Detský domov Ilava-Klobušice

30.

Detský domov rodinného typu

31.
32.

Detský domov Púchov
Detský domov Lastovička

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1/3

Sídlo organizácie
Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Špitálska č. 8, P. O. Box 57
814 99 Bratislava
Masarykova 10, 040 01 Košice
Masarykova 10, 040 01 Košice
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Hlavná 2, 010 09 Ţilina
Hodţova 36, 911 01 Trenčín
Jelenecká 49, 950 38 Nitra
Partizánska cesta 98, 974 33 B. Bystrica
Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
J. Bottu č.4, 917 01 Trnava
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Kasárenská 16, 054 01 Levoča
Ţupné námestie č. 5-6, 812 41 Bratislava
Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
Röntgenová 6, 851 01 Bratislava
Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo
Učiteľská 42, 821 06 Bratislava
Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky
Stavbárska 6, 821 07 Bratislava
Nezábudková 474/3, 929 01 Dunajská
Streda
Rodinné domky 1293/1, 908 51 Holíč
Pečeňany 66 922 07, Pečeňady, Veľké
Kostoľany
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany
A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď
Pri potoku 10, 909 01 Skalica
Botanická 46, 917 08 Trnava
Štefana Závodníka 494/24, 971 01
Prievidza
M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava Klobušice
Klčové 32, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom
Štefánikova č. 832, 020 01 Púchov
Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Detský domov Trenčín - Zlatovce
Detský domov Dedina Mládeţe
Detský domov Kolíňany
Detský domov Kolárovo
Detský domov Komárno
Detský domov Nitra
Detský domov Štúrovo
Detský domov Topoľčany
Detský domov Ţitavce
Detský domov Bytča
Detský domov Istebné

44.

Detský domov Liptovský Hrádok

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Detský domov Martin
Detský domov Necpaly
Detský domov Ruţomberok
Detský domov Banská Bystrica
Detský domov Škovránok
Detský domov Hriňová
Detský domov Jesenské
Detský domov Nová Baňa
Detský domov „Slniečko“
Detský domov Rimavská Sobota
Detský domov Tornaľa
Detský domov Ratolesť
Detský domov Valaská
Detský domov MAURÍCIUS
Detský domov Snina
Detský domov Prešov
Detský domov Svidník
Detský domov Spišská Belá
Detský domov Poprad
Detský domov SLON Šarišské
Michaľany
Detský domov Vranov nad Topľou
Detský domov Medzilaborce
Detský domov Dobšiná
Detský domov
Detský domov
Detský domov Košická Nová Ves
Detský domov Mlynky – Biele Vody
Detský domov Niţná Kamenica

73.

Detský domov Remetské Hámre

74.
75.
76.
77.

Detský domov Sečovce
Detský domov Slovenské Nové Mesto
Detský domov Štós
Detský domov „Lienka“

64.

2/3

Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce
Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeţe
Hlavná 499, 951 78 Kolíňany
Rábska 12, 946 03 Kolárovo
Ul. Mieru 3, 945 01 Komárno
Dlhá 179, 949 01 Nitra
Nám. Slobody 13, 943 01 Štúrovo
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
Hlavná 102, 952 01 Ţitavce
Rázusova 798/52, 014 01 Bytča
Istebné 144, 027 53 Istebné
Kráľova Lehota 85, 032 33 Kráľova
Lehota
Hviezdoslavova 62, 036 01 Martin
Necpaly 44, 038 12 Necpaly
Kalvárska 35, 034 01 Ruţomberok
Kollárova č. 29, 974 01 Banská Bystrica
Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa
Detský domov Krivec 171, 962 05 Hriňová
Mieru 155, 980 02 Jesenské
Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa
Dimitrovova 12, 976 66 Polomka
Školská 1503/21, 979 01 Rimavská Sobota
Mierová 1, 982 01 Tornaľa
Tŕnie č.90, 962 34 Tŕnie
Chalupkova 2, 976 46 Valaská
Dolná 49/21, 967 01 Kremnica
Švermova 2693/32, 069 01 Snina
Poţiarnická 3, 080 01 Prešov
Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
Továrenská 19/5, 059 01 Spišská Belá
Pavlovova 11/4375, 058 01 Poprad
Kpt. Nálepku 45/22, 082 22 Šarišské
Michaľany
Daxnerova 90, 093 01 Vranov nad Topľou
Kpt. Nálepku 369/5, 068 01 Medzilaborce
Nová 809, 049 25 Dobšiná
Hurbanova 42, 040 01 Košice
Uralská 1, 040 12 Košice
Mliečna 20A, 040 14 Košice
Mlynky 263, 053 76 Mlynky - Biele Vody
Bidovce 260, 044 45 Niţná Kamenica
Remetské Hámre 31, 072 41 Remetské
Hámre
Štúrova 3, 078 01 Sečovce
Hlavná 28, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Štós 125, 044 26 Štós
J. Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany

78.
79.
80.
81.

Ţakarovce 340, 055 71 Ţakarovce
F. Kubáča 7, 071 01 Michalovce
Lipová 13, 053 61 Spišské Vlachy
Pivovarská 25, 985 59 Vidiná

Detský domov Ţakarovce
Detský domov Michalovce
Detský domov Spišské Vlachy
Detský domov Pastelka Vidiná
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