
Strana 1 z 5 

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

č. kupujúceho 4/2020  
 

na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení a § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:     

Názov organizácie: Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno  

Právna forma:  Rozpočtová organizácia 

sídlo: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

Štatutárny orgán:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

IČO:   37861221 

DIČ:   2021606059 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovakia a.s. 

IBAN účtu:   SK08 5200 0000 0000 1878 4253 

Kontaktná osoba:  Agnesa Vörösová, vedúca školskej jedálne 

   (ďalej len „kupujúci“) 

Kupujúci nie je platcom DPH. 

 

 

Predávajúci:     

Názov:   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
sídlo:   Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01   
Štatutárny orgán:  Ing. Miloš Kriho 

IČO:   31428819 

DIČ:   2020395982 

IČ DPH:  SK2020395982 

Bankové spojenie: Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  

IBAN:   SK21 1111 0000 0066 2701 5000 

Kontaktná osoba:  Ing. Miloš Kriho 

 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 463/T 

   (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

PREAMBULA 

 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania: zákazka 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II 

Predmet dohody a predpokladané množstvo 

 

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je priebežné dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov a kúpa 

potravinárskeho tovaru v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a špecifikácie zákazky „Mlieko 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kriho&MENO=Milo%9A&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kriho&MENO=Milo%9A&SID=0&T=f0&R=0
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a mliečne výrobky“ a podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (kópia cenovej ponuky predávajúceho), v kvalite 

I. akosti pre kupujúceho: Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno - Školská jedáleň.   

 

Článok III 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou 

sa vykonáva zákon o cenách. 

2. Kúpna cena tovaru podľa jednotlivých druhov tovaru je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej 

dohody, kde je v tabuľke uvedená jednotková cena, predpokladané množstvo odberu tovaru za 12 

mesiacov a celková cena. Cena za toto predpokladané množstvo tovaru činí:  

 

 Cena bez DPH:                                     11.084,79 EUR  

DPH vo výške 10%:                        685,31 EUR  

DPH vo výške 20% :      846,33 EUR  

Cena s DPH:              12.616,43 EUR    

 

 Slovom: dvanásťtisícšesťstošestnásť eur a štyridsaťtri centov (cena s DPH)  

 

3. Kúpna cena tovaru je vrátane DPH, obalu, prípadného cla a dovoznej prirážky a ďalších nákladov 

spojených s dodávkou a vrátane dopravy do miesta plnenia podľa čl. IV. bod 2 tejto zmluvy. 

4. Kúpnu cenu je možné meniť len v prípade zmeny sadzby DPH. O takejto zmene je predávajúci povinný 

bezodkladne písomne informovať kupujúceho. 

 

 

Článok IV 

Termín a miesto plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne počas platnosti tejto Rámcovej dohody alebo do 

vyčerpania finančného limitu Rámcovej dohody na základe vystavených objednávok kupujúceho. 

2. Miestom plnenia je adresa kupujúceho: Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno - Školská jedáleň. 

3. Lehota dodania od doručenia objednávky je nasledujúci deň ráno v čase od 5:30 do 6:00 hod., alebo 

bude spresnená podľa požiadavky kupujúceho na objednávke. 

4. Objednávku možno vystaviť písomne, telefonicky alebo e-mailom. Objednávky v mene kupujúceho 

vystavuje vedúca školskej jedálne. 

 

 

Článok V 

Podmienky dodávky 

 

1. Predávajúci zabezpečí na základe objednávok dodanie tovaru, ktorý musí byť v zhode s názvom 

predmetu zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike a 

vyhovuje platným medzinárodným normám, TN a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej 

republiky. 

2. Celkové množstvá sú uvedené ako predpokladané, objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť 

zazmluvnené množstvo tovaru (zvýšiť alebo znížiť) v závislosti od reálnej potreby objednávateľa pri 

zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny uvedenej v rámcovej dohode. Objednávateľ je oprávnený 

neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru uvedeného v tejto rámcovej dohode. 

3. Objednávateľ po vzájomnej dohode môže objednať aj iný druh výrobkov, ktorý nie je určený v 

predpokladanom množstve a sortimente, jeho cena sa určí na základe ceny uvedenej v oficiálnom 

cenníku dodávateľa platnom ku dňu zadania objednávky. Dodávateľ poskytne na tovary uvedené v 

oficiálnom cenníku zľavu vo výške min 5%. 
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4. Komodity musia byť zabalené v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred 

nežiaducimi vonkajšími vplyvmi. Obal musí byť označený v štátnom jazyku údajmi: názov výrobku, 

obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek 

výrobku 

5. Cena tovaru už zahŕňa manipuláciu s tovarom a dopravu na miesto dodania. 

6. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude realizované povereným zástupcom predávajúceho na základe 

dodacích listov v mieste plnenia v dohodnutom termíne, čase a množstvách. 

7. Pri dodaní tovaru predávajúci zabezpečí kupujúcemu odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie a 

užívanie tovaru. 

8. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, že kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu. 

Dodací list je podkladom pre vystavenie faktúry. 

9. V prípade, že faktúra bude slúžiť aj ako dodací list, je potrebné vyhotoviť ju v dvoch vyhotoveniach, 

ktoré budú mať platnosť originálu a ktoré musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou. 

 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

 

1. Predávajúcemu vzniká právo na fakturáciu dohodnutej kúpnej ceny dňom dodávky tovaru na základe 

objednávky a podpísaním dodacieho listu kupujúcim. 

2. Preddavok alebo záloha na plnenie rámcovej dohody sa neposkytuje. 

3. Faktúry sú splatné do 21 dní odo dňa ich vystavenia. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 

daňového dokladu, kupujúci má právo vrátiť faktúru predávajúcemu na prepracovanie alebo 

vysvetlenie. Po doručení opravenej faktúry začne plynúť nová v tomto bode dohodnutá lehota splatnosti 

faktúry. 

4. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto 

rámcovej dohody a číslo objednávky, na základe ktorej bolo realizované plnenie. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že faktúry budú obsahovať všetky stanovené náležitosti daňového dokladu. 

Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu faktúru – daňový doklad v dvoch vyhotoveniach s 

pripojeným dodacím listom potvrdzujúcim prevzatie tovaru kupujúcim. 

 

 

Článok VII 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru - plnením predmetu zmluvy, je kupujúci 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty nedodaného tovaru (vrátene  DPH) za 

každý začatý deň omeškania.  

2. V prípade opakovaného omeškania 3 krát za 2 mesiace je kupujúci oprávnený vypovedať zmluvu s 30 

dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia výpovede. 

3. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy (vrátene  DPH) za každý začatý deň omeškania. 

Predávajúci v tomto prípade už nebude požadovať od kupujúceho zaplatenie úrokov z omeškania. 

 

 

Článok VIII 

Záruka a zodpovednosť za vady a akosť tovaru 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, akosti a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v 

tejto dohode. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas stanovenej doby bude mať vlastnosti 

stanovené technickými parametrami a TN.  

3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pri skladovaní, preprave a manipulácii tovaru dodržiavane 

Potravinového kódexu SR.  
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4. Záručná doba na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho, bude vyznačená na tovare podľa 

platných noriem. 

5. Kupujúci je povinný oznámiť prípadné kvalitatívne alebo kvantitatívne vady tovaru predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby poskytnutej predávajúcim. 

6. Predávajúci sa zaväzuje dodržať záručnú dobu stanovenú výrobcom, ktorá bude vyznačená na obale, 

tak aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej polovice doby spotreby v čase 

dodania. 

7. Predávajúci sa zaväzuje, že vadu predmetného tovaru posúdi a následne bezplatne odstráni alebo 

dodá nový bezzávadný tovar v lehote dohodnutej s kupujúcim: výmenou vadného tovaru do 4 hodín od 

uznania reklamácie a kvalitatívne vady do 2 hodín od uznania reklamácie, najneskôr však do 3 

pracovných dní. 

 

Článok IX 

Prieskum trhu 

 

1. Počas platnosti tejto dohody je kupujúci oprávnený každých šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

tejto rámcovej dohody, na účely overenia technického a cenového vývoja jednotlivých tovarov na trhu, 

vykonať prieskum trhu, ktorého cieľom má byť zistenie aktuálnej kúpnej ceny tovaru alebo jeho časti na 

trhu a overenie ekonomickej výhodnosti tovaru alebo jeho časti v aktuálnych trhových podmienkach. 

2. Odberateľ overí ekonomickú výhodnosť dodania dodávateľom požadovaného tovaru v aktuálnych 

trhových podmienkach prieskumom trhu aspoň u troch dodávateľov, pričom je povinný brať do úvahy 

zmluvné podmienky, za ktorých bola uzatvorená táto rámcová dohoda. Za aktuálnu trhovú cenu tovaru 

uvedeného v Prílohe č.1 zistenú výsledkom prieskumu trhu sa považuje aritmetický priemer cien tohto 

tovaru zistených prieskumom trhu. 

3. Ak v čase realizácie prieskumu trhu nie je možné získať aktuálnu kúpnu cenu za niektoré tovary podľa 

Prílohy č. 1, prieskum trhu sa vykoná iba k tovaru alebo jeho časti pri ktorom je ho možné vykonať. 

 

 

Článok X 

Trvanie a ukončenie dohody 

 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021 (na dobu 12 mesiacov), 

alebo do vyčerpania  finančného limitu tejto rámcovej dohody a to do sumy 12.616,43 EUR s DPH, 

slovom: dvanásťtisícšesťstošestnásť eur a štyridsaťtri centov (cena s DPH) v závislosti od toho, 

ktorý skutok nastane skôr. 

2. Každá zo zmluvných strán môže aj pred uplynutím dojednanej doby Rámcovú dohodu kedykoľvek 

vypovedať aj bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. Rámcovú dohodu je možné ukončiť taktiež vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody môže oprávnená strana 

okamžite písomne odstúpiť od tejto Rámcovej dohody s tým, že zmluvný vzťah skončí dňom 

doručenia písomného odstúpenia od Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa 

dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z tejto Rámcovej dohody. Úplná alebo čiastková zodpovednosť zmluvnej strany je 

vylúčená v prípade zásahu vyššej moci (napr. povodeň, zemetrasenie). 

 

 

Článok XI 

Všeobecné dojednania 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje povinne informovať kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa predmetu zmluvy 

(napr. o ukončení výroby, náhrady zostávajúceho tovaru, nové druhy tovaru a pod.) vrátane určenia 

ceny a dodacích podmienok. 
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2. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho aj o realizovaných akciách a mimoriadnych zľavách na 

tovar uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto rámcovou dohodou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Táto Rámcová dohoda je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o slobode informácií) v spojení s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

3. Túto rámcovú dohodu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku  a to len 

v rozsahu v zmysle zákona o VO. 

4. Táto Rámcová dohoda nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť 01. 09. 2020  po 

jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu dodávky 

tejto Rámcovej zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude zavinené pôsobením „Vyššej moci“, pričom za 

takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, povodeň, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenie 

štátu a iné takéto udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým 

nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia „Vyššej 

moci“ sú zmluvné strany povinné sa vzájomne a bezodkladne písomne informovať. Oslobodenie od 

zodpovednosti za nesplnenie predmetu dodávky trvá po dobu pôsobenia „Vyššej moci“, najviac však 

jeden kalendárny mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a 

prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto Rámcovej dohody. 

6. Táto Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 3 exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží 2 exempláre a 

predávajúci obdrží 1 exemplár. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č.1. (Kópia cenovej ponuky predávajúceho). 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu Rámcovej dohody porozumeli a že táto nebola uzavretá v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 V Komárne, dňa 24.08.2020                                    V Komárne, dňa 24.08.2020 

 

 

za kupujúceho:                                      za predávajúceho: 

 

   v.r.       v.r. 

 

.......................................................   ........................................................ 

                Mgr. Slavomír Ďurčo                                     Ing. Miloš Kriho     

      riaditeľ školy             konateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 : Kópia cenovej ponuky predávajúceho. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kriho&MENO=Milo%9A&SID=0&T=f0&R=0

