
 

 

Príloha č. 2: Návrh zmluvy:  
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
(ďalej len zmluva) 

 
uzatvorená podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci  :  „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné  Obdokovce 
                      956 08 Horné  Obdokovce 
                      Zastúpený:  PhDr.. Miriama Brachová, riaditeľka 
                      IČO:  00357995                   
                      DIČ: 2021248636                  
                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                      IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 
                      (ďalej len „Kupujúci“) 
 
 
Predávajúci:  Obchodné meno:  Michal Švec MFM - fruit 
                        Adresa:  Streďanská 1796, 955 01 Topoľčany 
                        Zastúpený:   Michal Švec 
                      IČO :    34670211 
                     DIČ :   SK1020088872 
                       Bankové spojenie:  VÚB a.s., Topoľčany   
                       Číslo účtu:   IBAN :  SK84 0200 0000 0011 5881 7859 
                       (ďalej len „Predávajúci“) 
 

Článok II. 
Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  výzvu na predloženie cenovej ponuky  
podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov , ktorej víťazom sa stal predávajúci. 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny pre „V KAŠTIELI“,  Zariadenie 
sociálnych služieb, 956 08 Horné  Obdokovce uvedená  v prílohe tejto zmluvy. 
 

Článok IV . 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu zmluvy podľa prílohy, čl. V. 
tejto zmluvy v predpísanom množstve na základe  objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento 
tovar prevziať. 
2. Miestom dodania je: „V KAŠTIELI“,  Zariadenie sociálnych služieb, 956 08 Horné  
Obdokovce – sklad potravín. 
3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany 
kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu 
výrobku . Dodávka s možnosťou objednávky na kusy / nie len celé balenia / 
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.  
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:  
Daňový doklad  a dodacie listy. 



 

 

6. Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na 
vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a 
znehodnotením. 
 

Článok V. 
Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách s DPH za 1 rok  – viď. príloha č. 1   
2.   Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.  
3. Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa 
zákona NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. 
vrátane DPH a výška DPH.  
4. Kalkulácia ceny zahŕňa, v zmysle citovaného zákona o cenách, všetky náklady spojené s 
dodávkou predmetu zmluvy, t.j. vrátane balenia, naloženia tovaru, dopravy na miesta 
dodania a vyloženia tovaru do skladu kupujúceho.  
5. Do ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je prípustné premietnuť len zmenu sadzby 
DPH.  
6. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 
zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru.  
7. Zmena dohodnutej ceny predmetu zmluvy smerom dole je prípustná i bez predbežného 
oznámenia, resp. pri organizovaní rôznych predajných akcií. V prípade akcií na predaj 
niektorého zo sortimentu tovarov za nižšie ceny, aké sú dohodnuté v tejto zmluve, prípadne 
za ceny zvýhodnené, ktoré organizuje predávajúci počas doby trvania tejto zmluvy, je 
povinný predávajúci ponúknuť kupujúcemu sortiment tovaru v akcii za akciové, t.j. nižšie 
alebo zvýhodnené ceny. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek.  
8. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.  
9. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 
prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr s 30-dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia faktúry je 
doloženie dodacieho listu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom kupujúceho, ktorý 
tovar prevzal). 10. 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 jej ďalšieho 
doručenia.  
11. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 
splnením jeho záväzku.   

 
Článok VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 
1. Zmena ceny tovaru je možná iba v prípade zmeny DPH, spotrebnej dane, resp. ak inflácia 
za posledných 12 mesiacov presiahne 4% a to iba o hodnotu prevyšujúcu uvedené 4%. 
Hranicu 4% je potrebné doložiť overenou kópiou oznámenia štatistického úradu. Prípadná 
zmena ceny musí byť realizovaná písomnou formou a bude tvoriť číslovaný dodatok tejto 
rámcovej zmluvy. 
2. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho  mesiaca nasledujúceho 
po podpísaní doplnku ku zmluve. Nepodpísanie dodatku  o  zmene ceny do 30 dní od jej 
predloženia zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 
 

Článok VII. 
Záručné podmienky, vady tovaru, balenie označovanie, preprava na miesto dodania, 

kvalitatívne požiadavky 
1. Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru zabezpečí predávajúci podľa zákona 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 
predpisov k tomuto zákonu a hygienických noriem SR.  
2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný tovar spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre 
určené zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných 
vykonávacích predpisov.  



 

 

3. Dodávaný tovar musí byť čerstvý t.j. v deň dodávky nesmie odo dátumu výroby uplynúť 
viac ako 1/3 doby spotreby (dĺžka lehoty medzi dátumom výroby a dátumom najneskoršej 
spotreby ). Túto skutočnosť je predávajúci povinný kupujúcemu dokladovať pri dodávke 
tovaru.  
4. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet kúpy bez zrejmých vád. Zrejmé vady svojej 
dodávky odstráni kupujúci na svoje náklady a to najneskôr do dvoch hodín od doby ich 
zistenia.  
5. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní 
dodávky predmetu zmluvy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr 
do konca dohodnutej záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti. Predávajúci 
je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do dvoch pracovných dní po jej 
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou 
reklamácie. Písomné oznámenie skrytej vady sa bude zasielať na telefón alebo e-mail 
predávajúceho: 
                                   0905 349 230 
............................................................................................... 
 6. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať:  
- číslo príslušnej objednávky, vystavenej kupujúcim  
- číslo dodacieho listu,  
- popis vady,  
- sortiment a chybné množstvo.  
7. Uznané reklamované vady predávajúci odstráni v zmysle Obchodného zákonníka do 
jedného pracovného dňa po uznaní vady.  
8. Uvedené v odseku 5 tohto článku sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným 
skladovaním.  
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
10. Kupujúcemu vyplývajú z vád predmetu zmluvy nároky:  
- odstúpiť od zmluvy,  
- požadovať bezplatne výmenu chybného predmetu zmluvy,  
- požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho 
oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnej reklamácii.  
11. Predmet kúpy bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom.  
12. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 
 

Článok VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný : 
1.1 Tovar podľa rámcovej zmluvy bude Predávajúcim dodaný na základe objednávok od 
Kupujúceho v súlade s touto rámcovou zmluvou a s platnými právnymi predpismi a dodaný 
na prevádzku Kupujúceho. 
1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar riadne, včas, bez nedostatkov, v akosti 
zodpovedajúcej príslušným normám, v spotrebiteľskom a prepravnom balení, riadne 
označený podľa platných predpisov so zodpovedajúcou kvalitou na miesto plnenia. 
1.3 Odovzdanie tovaru Kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca Predávajúceho v 
mieste dodania. Dopravu na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady a 
nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania 
predávajúcemu. 
1.4 Riadne dodanie tovaru Kupujúcemu na miesto dodania podľa rámcovej zmluvy a jeho 
prevzatie Kupujúcim potvrdia Zmluvné strany podpísaním dodacieho listu. Kupujúci nie je 
povinný prevziať tovar dodaný s vadami. Ak zistí Kupujúci pri preberaní preukázateľné 
nedostatky tovaru, Predávajúci je povinný vziať príslušný tovar naspäť a urobiť nápravu do 2 
hodín od prebratia tovaru. 
1.5 Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom Kupujúceho, nie jeho 
povinnosťou, a že hodnota zákazky je predpokladaná maximálna hodnota na obdobie trvania 
rámcovej zmluvy. 
2. Kupujúci je povinný:  



 

 

2.1 Kupujúci je povinný prevziať dodaný predmet podľa tejto rámcovej zmluvy  a uhradiť 
kúpnu cenu podľa príslušnej faktúry v zmysle tejto rámcovej zmluvy pokiaľ bude predmet 
dodaný v súlade so samostatnou objednávkou, v objednanom množstve, druhu, akosti a 
faktúra bude obsahovať náležitosti, dohodnuté zmluvnými stranami v tejto rámcovej zmluve. 
2.2 Kupujúci má právo skontrolovať dodaný tovar pred jeho prevzatím. 
2.3 Kupujúci nepreberie objednaný tovar alebo jeho časť, ak zistí pri preberaní 
preukázateľné nedostatky tovaru najmä rozdiel v množstve dodaného tovaru, zámenu tovaru 
v porovnaní s objednávkou Kupujúceho. 
                                                                      

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

1.  Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty: 
a)  Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať  
pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
b)  Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok 
z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 
 

Článok X. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 
 

Článok XI. 
Záruka 

       Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka podľa potravinárskeho kódexu, alebo podľa 
dátumu vyznačenom na obale tovaru.  
 

Článok XII. 
Doba uzatvorenia 

1. Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú  a to do 14.06.2021 odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku zmluvy. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle Občianskeho 
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:  
a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému termínu, 
alebo  
b) odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok 
tejto zmluvy. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy,  
c) odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.  
d) ďalšie osobitné prípady odstúpenia zmluvy ustanovuje §19 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
4. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami 
uzavierajúcimi túto zmluvu.  
5. Pri nedodržaní ustanovení má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. 
Výpovedná lehota v takomto prípade je mesačná a plynie od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane.  
6. Ak Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá predmet tejto rámcovej zmluvy za 
cenu, určenú v článku V. Kúpna cena, má Kupujúci právo na vypovedanie rámcovej zmluvy. 
Výpovedná lehota v takomto prípade je mesačná a plynie od prvého dňa nasledujúceho po 
dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane. 
7. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo 
doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila 
odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej 



 

 

strane uvedenú v rámcovej zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom 
obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení výpovede sa 
rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných 
písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy 
 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto rámcová zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v 
spojení s ustanoveniami §1 ods.2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991Zb v znení 
neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto rámcovej zmluvy 
(vrátane jej prípadných dodatkov). 
2. Rámcová zmluva môže byť menená a dopĺňaná iba dohodou obidvoch Zmluvných strán 
výhradne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to vo forme písomných a očíslovaných 
dodatkov k rámcovej zmluve po predchádzajúcom súhlase obidvoch Zmluvných strán, 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán, ktoré po nadobudnutí 
platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy.  
3. Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť Kupujúcemu všetky zmeny o údajoch 
týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod. a to do 5 dní od 
uskutočnenia zmeny. 
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto rámcovou zmluvou sa 
riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. 
Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto rámcovej zmluve Zmluvne strany považujú za určité a 
zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným 
stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z 
ustanovení tejto rámcovej zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto 
rámcovej zmluvy túto rámcovú zmluvu podpísali. 
6. Rámcová zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s tým, že Kupujúci po podpísaní 
zmluvy dostane dve (2) vyhotovenia a Predávajúci jedno (1) vyhotovenie. Všetky 
vyhotovenia sa považujú za rovnocenné originály. 
 
 
V   Topoľčanoch, dňa  12.06.2020                V Horných   Obdokovciach,  dňa  12.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
           
______________________________  _______________________________ 
  
                        predávajúci                                                      kupujúci 
                                                                PhDr. Miriama Brachová,  
                                                                                                riaditeľka 


