RÁMCOVA ZMLUVA č. 30/2016
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka za účelom dodania
„Potraviny pre MŠ Dvorníky-Včeláre – Vajcia“
Zmluvné strany:
1. Kupujúci:
Obec Dvorníky - Včeláre
Sídlo:
Dvorníky-Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02
v mene ktorej koná:
Csaba Simkó, starosta obce
IČO:
00 691 429
DIČ:
2020751579
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK21 5200 0000 0000 1139 8536
(ďalej len ako „kupujúci“)
2. Predávajúci:
Jozef Varga BAL-VAR
Sídlo:
Dvorníky 127, 044 02 Dvorníky-Včeláre
V mene ktorej koná:
Jozef Varga
IČO:
143 78 876
DIČ:
1020657506
IČ DPH:
SK1020657506
Bankové spojenie:
VÚB Moldava nad Bodvou
Číslo účtu:
SK72 0200 0000 0004 2154 1542
(ďalej len ako „predávajúci“)
sa dohodli na uzavretí rámcovej zmluvy v nasledovnom znení:

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Rámcová zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „Zákon“), ktoré bolo vyhlásené dňa 12.08.2016 s názvom „Potraviny pre MŠ
Dvorníky – Včeláre – Vajcia“.
2. Rámcová zmluva upravuje podmienky zadávania predmetu zmluvy počas jej platnosti,
najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej zmluvy.

Článok II.
Predmet rámcovej dohody
1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho pravidelne dodávať tovar
(potraviny) podľa druhu, množstva a čiastkových objednávok na základe prílohy č. 1
rámcovej zmluvy (ďalej len „tovar“) na miesto dodania, vyloženie tovaru do určeného
skladu v mieste sídla Kupujúceho, vrátane odvozu použitých a prázdnych obalov a
záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť podľa podmienok tejto rámcovej zmluvy.

Článok III.
Právo na dodanie, čas a miesto dodania
1. Predmet rámcovej dohody bude predávajúci plniť na základe pravidelných písomných,
telefonických alebo e-mailových čiastkových objednávok kupujúceho v súlade s touto
rámcovou dohodou podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Objednávka bude obsahovať potrebné množstvo a sortiment tovaru, požadovaný deň a čas
dodania a adresu dodania.
3. Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu predmet rámcovej dohody:
- do 24 hodín od vystavenia objednávky kupujúcim

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 Z. z. a je stanovená v eurách (€) podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody.
Cena celkom za predpokladané množstvo tovarov bez DPH:
192,00 EUR
DPH (20%):
38,40 EUR
Cena celkom za predpokladané množstvo tovarov s DPH:
230,40 EUR
2. Cena za tovar je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek podľa prílohy č. 1
rámcovej dohody vrátane DPH. Cena je konečná, je v nej zahrnutá aj doprava na miesto
určenia, obchodná prirážka, balenie, clo a pod.
3. Množstvá tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 sú predpokladané, v priebehu plnenia
rámcovej dohody môže dôjsť k zmene predpokladaného množstva jednotlivých položiek
podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. Kupujúci nie je povinný zakúpiť celé predpokladané
množstvo tovaru, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa prílohy č. 1
tejto rámcovej dohody.
4. Kupujúci požaduje prednostné dodávanie tovaru v spotrebiteľských baleniach podľa
objednávky kupujúceho. V prípade, že nie je možné dodať spotrebiteľské balenie podľa
objednávky, je predávajúci povinný dodať veľkosťou najbližšie možné spotrebiteľské
balenie, avšak cena za mernú jednotku definovaná v prílohe č. 1 musí ostať zachovaná.
5. Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že kupujúci má právo vykonať cenový
prieskum, aby zistil aktuálnosť jednotkových cien v rámcovej dohode:
- ak predávajúci vyhlási, že z objektívnych, ním nezavinených príčin nie je schopný dodať
požadovaný tovar, alebo tovar v stanovenej kvalite za jednotkovú cenu, ktorá je uvedená v
prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody,
- raz za 3 mesiace.
6. V prípade, že kupujúci vykoná prieskum trhu na položku nacenenú v prílohe č.1 rámcovej
dohody, musí v ňom zohľadniť kvalitu tak, aby boli porovnateľné ceny za ekvivalentný
tovar. Cena za jednotku sa môže upraviť na cenu, ktorá tvorí priemer troch najnižších cien
ekvivalentného tovaru v cenovom prieskume a to nahor aj nadol len dodatkom k zmluve,
kde bude presne definovaná položka, počet kusov a zmenená jednotková cena.
7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na tovar.
8. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru raz za mesiac ku koncu kalendárneho mesiaca,
alebo podľa dohody s kupujúcim. Prílohou faktúry budú čiastkové dodacie listy za
fakturované obdobie.

9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V
prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru
predávajúcemu na doplnenie; lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až dňom jej
ďalšieho doručenia. K faktúre predávajúci predloží kópiu zoznamu dodaného tovaru podľa
čiastkovej objednávky (dodacie listy) v súlade s rámcovou dohodou.
10. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Povinnosť zaplatenia je
splnená v deň, keď kupujúci dal banke príkaz na úhradu.

Článok V.
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
1. Plniť predmet rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkovej cene
podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody.
2. Dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t.j. v bezchybnom stave, v
dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve na miesto
určenia.
3. Na dodacom liste alebo faktúre označovať opis tovaru podľa prílohy č. 1 k rámcovej
dohode, ak nie je uvedený priamo na obale výrobku.
4. Umožniť kupujúcemu pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a kvalitu.
5. Doručiť kupujúcemu spolu s tovarom dodací list.
6. Predávajúci predloží ku dňu podpisu rámcovej dohody platné potvrdenie (potvrdenia) o
registrácii prevádzkarne podľa zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. pre vykonávanie
činnosti predmetu zákazky. Postačí prostá kópia dokladu.
Kupujúci je povinný:
1. Požadovaný tovar objednať formou písomnej, telefonickej alebo e-mailovej čiastkovej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa
pred dodaním. Objednávka má obsahovať popis podľa prílohy č. 1 k rámcovej dohode.
2. Potvrdiť príjem tovaru podľa objednávky na dodacom liste alebo faktúre.

Článok VI.
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky

1.
2.
3.

4.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia.
Tovar musí byť dodaný nepoškodený a v nepoškodenom obale.
Nebezpečenstvo škody na tovare (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie
základných hygienických požiadaviek) prechádza na kupujúceho v momente prevzatia
tovaru kupujúcim.
Porušením povinností predávajúceho pri plnení predmetu rámcovej dohody je hlavne:
- hygienická alebo zdravotná závadnosť tovaru,
- nedodržanie akosti, štruktúry alebo množstva tovaru uvedeného v objednávke,
- dodanie iného tovaru, než určuje objednávka alebo rámcová dohoda,
- oneskorené dodanie tovaru a pod.
- nesplnenie povinnosti podľa článku V, bod. 6
- nesplnenie požiadaviek na tovar uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody

5.

6.

7.

8.

Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou, čo kupujúci zistí
pri preberaní tovaru, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie tohto tovaru. Kupujúci je
potom oprávnený požadovať opätovné dodanie tovaru, alebo podľa časovej situácie
nakúpiť tovar požadovanej kvality u iného predajcu, pričom hodnota zmluvy sa znižuje
o cenu tovaru, ktorý bol z uvedeného dôvodu nakúpený u iného predajcu.
Predávajúci je pri požiadavke na opätovné dodanie tovaru povinný opätovne dodať
požadovaný tovar bez vád podľa čiastkovej objednávky do 1 hodiny alebo podľa dohody
s kupujúcim.
Plynutie záručnej doby tovaru v okamihu jeho dodania nemôže presiahnuť viac ako 1/3
(slovom jednu tretinu) zákonom stanovenej minimálnej záručnej doby uvedenej v prílohe
č. 1 tejto zmluvy.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví u tovaru s dlhšou záručnou dobou hygienická
alebo zdravotná závadnosť tovaru nie z viny kupujúceho, je predávajúci povinný tento
tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodkladne najneskôr do 1 pracovného dňa od
reklamovania závady kupujúcim.

Článok VII.
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody
1.
2.

3.

4.

5.

Zmluva sa uzatvára na obdobie 28 mesiacov od nadobudnutia účinnosti alebo do
vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky v prílohe č. 1.
V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah
pre daný druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte
neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť:
a) písomnou dohodou strán rámcovej dohody,
b) písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1
mesiac.
V prípade, ak predávajúci nebude schopný predmet rámcovej dohody opakovane (min. 3
x za mesiac) dodať v dohodnutom termíne alebo dodať tovar za dohodnuté ceny,
kupujúci má právo okamžite od nej odstúpiť.
Lehota ukončenia rámcovej dohody začína plynúť dňom doručenia písomného
oznámenia o jej ukončení druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Spoločné záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Rámcovú zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov
odsúhlasených oboma stranami rámcovej zmluvy.
Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, riadia sa
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Rámcová zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch vrátane príloh, z ktorých každá
strana rámcovej dohody dostane po dve vyhotovenia.

4.
5.

Rámcová zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
Strany rámcovej zmluvy prehlasujú, že si rámcovú zmluvu prečítali, jej zneniu
porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a
zodpovedá ich slobodnej vôli.

Príloha č.1 – Formulár cenovej ponuky

Predávajúci:

Kupujúci:

V Dvorníkoch, dňa .......................

V Dvorníkoch, dňa .......................

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

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

