
 1

  
  

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 
 

     
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods.2 a §  83 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi týmito dohodnutými stranami 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci: „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb 
  Sídlo: Leľa 17, 943 65 p. Kamenica nad/Hronom 
  Zastúpený: Mgr. Lydie Kunyová – riaditeľka 
  IČO: 00 655 317 
  DIČ: 2021074154 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
  Číslo účtu: 7000306570/8180 
  IBAN: SK3781800000007000306570 
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
  (ďalej len „kupujúci“) 
 
Predávajúci: Obchodné meno: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
  Sídlo: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 
  Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Kriho, konateľ 
  Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. 
  Číslo účtu: 6627015000/1111 
  IBAN: SK21 1111 0000 0066 2701 5000 
  SWIFT/BIC: UNCRSKBX 
  IČO: 31428819 
  DIČ: 2020395982 
  IČ DPH: SK2020395982 

Reg. č. z Obch. registra OS Trnava, oddiel SRo  
vl.č.:463/T 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
II. 

Preambula 
 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil  postup verejného   
obstarávania   podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal 
predávajúci. 
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III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom rámcovej dohody je zásobovanie kupujúceho potravinami podľa dennej potreby 
prevádzky stravovania „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa, v predpokladanom 
množstve po dobu trvania rámcovej dohody v  uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou 
tejto zmluvy. 
Predpokladané množstvo predmetu rámcovej dohody pre kalendárny rok plnenia je uvedené 
v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto rámcovej dohody. 
 
 

IV. 
Dodacie podmienky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu rámcovej dohody podľa 

prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto rámcovej dohody v predpísanom množstve na 
základe písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa  zaväzuje tento tovar 
prevziať. 

 
2. Miestom dodania je „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa – sklad  na hrubé 

a ľahké potraviny, konzervy, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia   
v stravovacom zariadení. 

 
3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany 

kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodaného tovaru z hľadiska záruky, 
druhu výrobku a počtu stravujúcich sa prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov 
zariadenia. 

 
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

 
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: faktúra 

a dodacie listy. 
 
 

V. 
Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách. 
 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto rámcovej dohody. 
 

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré 
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie 
listy a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jeho doručenia. 
Pre účely tejto rámcovej dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 
sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. 
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4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v sklade hrubých a ľahkých 
potravín a v sklade konzerv v stravovacom zariadení na adrese kupujúceho. Kupujúci 
požaduje dovoz tovaru jedenkrát týždenne, na základe objednávky telefonicky alebo 
v elektronickej forme. 

 
VI. 

Zmena rámcovej dohody 
 

1. Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 
v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Zmena rámcovej dohody musí byť písomná. 

 
 

VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, 

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 
2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou, má tovar 

vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 
 
 

VIII. 
Práva a  povinnosti  strán 

 
Predávajúci je povinný: 

1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, 
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho na základe dohody, 
čo potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

 
2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre 

takýto tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.  
 

3. Prepravovať tovar len Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválenými  
motorovými vozidlami.  

 
Kupujúci je povinný: 
 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo 
telefonickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred 
rozvozom. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 
sankcionovaný za neúplné vybavenie. 

 
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa prílohy č. 

1, ktorá je súčasťou tejto rámcovej dohody, požadovaný deň expedície, presnú adresu 
kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar dodaný. 
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3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto rámcovou dohodou. 

 
 

IX. 
Pokuty 

 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto rámcovej dohody dohodli  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. 

 
 

X. 
Prechod vlastníctva a  nebezpečenstvo škody za veci 

 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 
 

XI. 
Záruka 

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

XII. 
Odstúpenie od rámcovej dohody 

 
1. Odstúpenie od rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručená druhej 

strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 
 
2. Výpovedná lehota rámcovej dohody je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručení výpovede druhej strane. 
 
 

VIII. 
Spoločné a  záverečné ustanovenia 

 
1. Dohodnuté strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 

rámcovej dohody  sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide 
o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 odst. 2 
Obchodného zákonníka. 

 
2. Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 

obdrží kupujúci 2 a predávajúci 2 vyhotovenia. 
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3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 

 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. od 1. januára 2022– do 31. decembra 2022. 

 
5. Predávajúcimi súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto rámcovej dohode, ktorá sa 

uzatvára na základe súťaže, v ktorej sa stal víťazom. 
 

6. Strany vyhlasujú, že sa s rámcovou dohodu  oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
                               10.11.2021                                                       15.11.2021 
V Piešťanoch, dňa ........................                          V Leli,  dňa ...……................. 
  
 
   
 
 
.........................................................     ................................................. 
                predávajúci           kupujúci 
         Ing. Miloš  K r i h o        Mgr. Lydie  K u n y o v á 
         konateľ spoločnosti                                     riaditeľka 
 


