
RÁMCOVÁ DOHODA 
uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so znakmi Kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a 
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

„Dodávka potravín - mäso, mäsové výrobky, spracované a konzervované ryby" 

ZMLUVNÉ STRANY 

Kupujúci 
Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 
36062201 
2021603815 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK 74 5600 0000 0066 0749 8009 

(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci 
Názov 
Sídlo: 

Zapísaný v: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
Telefón: 
Fax: 
e-mail: 

VINO MATYSAK s.r.o. 
Holubyho 85, 902 01 Pezinok .prevádzka: Glejovka 10/A 
mäsiareň 
Okresný súd Bratislava I 
Peter Matyšák 
35 836 113 
2020205836 
SK2020205836 
Slovenská sporiteľňa, a.s.. 
BIC: GIBASKBX 
SK 23 0900 0000 0051 2151 6751 
0905 645 248 

klamojan@vinomatysak.sk 
(ďalej len „predávajúci") 

PREAMBULA 

Táto rámcová dohoda (ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare) sa uzatvára na základe 
výsledku verejného obstarávania v zmysle 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"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorej výsledkom je táto zmluva. 

ČI. I 
PREDMET PLNENIA 

mailto:klamojan@vinomatysak.sk


1.1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu 
vlastníckeho práva k tovaru - potraviny v zmysle prílohy č. 1: Návrh uchádzača na 
plnenie kritéria - cena, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia. 
Predmetom plnenia je pravidelné zabezpečovanie dodávok tovaru podľa aktuálnej 
potreby kuchyne počas zmluvného obdobia, pre prevádzku stravovacieho zariadenia: 
Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. 
Súčasťou predmetu plnenia sú i súvisiace služby spojené s dodávkou tovaru ako 
doprava do miesta plnenia, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu v mieste 
plnenia. 

Dodávka tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok kupujúceho 
(ďalej len „objednávka"). 

Kupujúci sa zaväzuje predmet plnenia prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú 
kúpnu cenu. 

1.2. Táto zmluva ustanovuje ceny tovaru a podmienky ich zmeny, stanovuje spôsob 
objednávok v určenom období. 

1.3. Predpokladané množstvo tovaru, t.j. predpokladaná spotreba tovaru za stanovené 
obdobie zo strany kupujúceho, je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Uvedené množstvo 
je orientačné a pre kupujúceho nezáväzné. 

1.4. Tovar bude dodaný za podmienok stanovených v tejto zmluve, v akosti a kvalite 
zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, 
v najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu Slovenskej republiky a v súlade 
s Výzvou na predloženie ponuky k zákazke: „Dodávka potravín - mäso, mäsové 
výrobky, spracované a konzervované ryby". Tovar musí spĺňať požiadavky zákona č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
Dodávaný tovar bude uložený a prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch, 
alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. 

ČI. II 
PODMIENKY A SPÔSOB OBJEDNÁVOK 

2.1. Kupujúci si v priamom zmluvnom vzťahu s predávajúcim formou objednávky upraví 
podľa svojich potrieb množstvo tovaru, termíny plnenia a v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy konečnú cenu za tovar, príp. obchodné a iné podmienky. 

0 

2.2. Na základe potvrdených objednávok sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu 
a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť za tovar 
kúpnu cenu za podmienok dohodnutých ďalej v tejto zmluve. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na 
základe telefonickej, e-mailovej alebo písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať: 
špecifikáciu množstva jednotlivých druhov tovaru, druh tovaru, lehotu plnenia, cenu 
tovaru. Objednávku kupujúci doručí predávajúcemu v dohodnutom termíne a kupujúci 
potvrdí obratom jej prevzatie. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti oboch zmluvných 
strán dodržiavať podmienky tejto zmluvy. Za dodanie sa pokladá odovzdanie a prevzatie 
tovaru na základe dodacieho listu, ktorý potvrdí oprávnená osoba kupujúceho. 

2.4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu čerstvý tovar (v minimálne požadovanej 
záručnej dobe) v druhoch a množstve podľa aktuálnej potreby kuchyne. 

2.5. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas 



obdobia 24 mesiacov podľa potrieb kupujúceho. 

3.4. 

Cl. III 
ČAS PLNENIA 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na maximálne na 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti. 

3.2. Dodanie tovaru v zmysle ods. 2.3. tejto zmluvy sa považuje za splnené jeho odovzdaním 
kupujucemu a prevzatím tovaru na základe dodacieho listu, ktorý potvrdí oprávnená 
osoba kupujuceho. Dodací list podpísaný kupujúcim bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu 
k faktúre predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prepravu na vlastné 
naklady a nesie plnu zodpovednosť za škody vzniknuté na predmete plnenia až do jeho 
odovzdania kupujúcemu. 

3.3. Dňom dodania prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na predmete 
plnenia v zmysle tejto zmluvy a vlastnícke právo k dodaným tovarom špecifikovaným 
v prílohe c. 1 tejto zmluvy. 

Predmet plnenia je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v pracovných dňoch podľa 

^ H n % m ľ T C t h 0 , ( S p r a V Í d l a n a s l e d u Í ú c i P r a c o v n ý deň), najneskôr v stanovený 
den do 07:00 hod., ak s kupujucim nie je dohodnutý iný termín plnenia. 

ČI. IV 
MIESTO PLNENIA 

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho: Základná škola Fándlyho 11 902 
01 Pezinok, Slovenská republika. 

4.2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom 
predávajúceho na základe dodacieho listu k tovaru v mieste plnenia, v dohodnutých 
termínoch a množstvách podľa objednávky. 

4.3. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo 
a naklady vratane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných 
úradných povolení. 3 

4.4. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste na základe jeho odsúhlasenia 
a to co do druhov, množstva a vizuálne čo do kvality. 

5.1. 

5.2. 

ČI. V 
KÚPNA CENA - MOŽNOSŤ A SPÔSOB ÚPRAVY CENY 

t 0 V a m j e s t a n o v e n á P°dl 'a zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
c. b/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán podľa 
prílohy c. 1 tejto zmluvy, ako výsledok verejného obstarávania. 

Kúpna cena za tovar podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 je stanovená vo výške uvedenej 
v prílohe c. 1 tejto zmluvy. Kúpna cena podľa prvej vety tohto ods. je stanovená vrátane 
colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou vrátane 
dopravy do miesta plnenia, je stanovená ako cena maximálna počas doby trvania 
zmluvy, a to na zaklade oceneného zoznamu tovarových druhov, ktorý je neoddeliteľnou 
sucastou ako príloha č. 1 tejto zmluvy. 



5.3. Ceny dohodnuté v tejto zmluve je možné zvyšovať iba po písomnej dohode zmluvných 
strán dodatkom k tejto zmluve a to najmä: 

- pri zmene colných a daňových predpisov, 
- pri opodstatnenej zmene cien tovaru na trhu (rast cien najmä v dôsledku zmeny 

cien výrobných nákladov). 
V zmysle tejto zmluvy je prípustné navýšenie ceny jednotlivých tovarov, a to vždy 
na základe zohľadnenia vývoja priemerných spotrebiteľských cien potravinárskych 
výrobkov na Slovensku vydaných štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

5.4. V prípade, ak kupujúci zistí, že na trhu niektorý predávajúci predáva jednotlivé druhy 
tovaru, resp. kvalitatívne porovnateľné výrobky ako tovar, za výhodnejšiu cenu, než je 
cena dohodnutá touto zmluvou, a to v akciovom zvýhodnenom cenovom režime nad 5 % 
u jednotlivých druhov komodít, oznámi kupujúci túto skutočnosť písomne 
predávajúcemu. 

5.5. Predávajúci môže na základe oznámenia v zmysle ods. 5.4. tejto zmluvy znížiť kúpnu 
cenu za jednotlivé druhy tovaru na cenovú hranicu výhodnejšej akciovej cenovej ponuky 
iného predávajúceho a za takto znížené ceny dodávať tovar kupujúcemu po dobu trvania 
akciového zvýhodneného cenového režimu u iného predávajúceho s tým, že po 
skončení akcie platia pre zmluvné strany opäť ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.6. V prípade, ak predávajúci nezníži cenu za tovar v zmysle ods. 5.4. a 5.5. tejto zmluvy, 
kupujúci si vyhradzuje právo počas doby trvania akciového zvýhodneného cenového 
režimu u iného predávajúceho, objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než 
predávajúceho a takéto konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy. 
Tým nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle ods. 10.5. tejto 
zmluvy. 

5.7. Predávajúci môže znížiť kúpnu cenu za vybrané druhy tovaru i na základe vlastného 
rozhodnutia v súlade s jeho cenovou politikou, t.j. predať kupujúcemu tovar za akciovú 
cenu. Akciová cena platí po dobu, ktorú predávajúci vopred stanoví a takéto zníženie 
ceny nie je potrebné dohodnúť vo forme dodatku k tejto zmluve. 

5.8. Kupujúci neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). 

ČI. VI 
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

6.1. Predávajúci vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými dodacími latami na kupujúceho 
najneskôr do 15 dní od dodania tovaru. 

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim. 

6.3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej 
ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu predávajúceho na účet 
kupujúceho. 

6.4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového 
dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, 
ak nebude obsahovať povinnú prílohu - dodací list, je kupujúci oprávnený túto faktúru 
vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s prílohami plynie nová 
lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu. 



6.5. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach 
uvádzať číslo tejto zmluvy, na základe ktorej bude realizované plnenie. 

ČI. VII 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s potvrdenou 
objednávkou. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať 
kupujúcemu v kvalite spĺňajúcej všetky kritériá zdravotne a hygienicky bezpečných 
potravín a požiadavky stanovenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

7.2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku. Záručná doba tovaru je do uplynutia doby 
expirácie uvedenej na obale tovaru a začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom 
liste pre kupujúceho. 

7.3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví hygienická alebo zdravotná závadnosť, 
je predávajúci povinný tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodplatne najneskôr 
do 24 hodín od reklamovania závady kupujúcim. 

7.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu a skladbu. 
V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že tovar nezodpovedá požiadavkám na 
druh tovaru v zmysle objednávky alebo nezodpovedá požiadavkám na kvalitu tovaru 
alebo je poškodený alebo nespĺňa potrebné zdravotné a hygienické kritéria, je kupujúci 
oprávnený odmietnuť daný vadný tovar. Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar 
neupotrebiteľným, alebo pri poškodenom obale tovaru, je kupujúci oprávnený tovar 
odmietnuť a požadovať jeho výmenu za nový. Predávajúci je v týchto prípadoch povinný 
na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 24 hodín, dodať 
bezchybný tovar. 

7.5. Kupujúci si vyhladzuje právo odmietnuť aj nekompletné dodávky. 

7.6. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady tovaru. 

7.7. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne 
vplyvom neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani 
na poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nevhodným 
skladovaním. 

7.8. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy (z dôvodov 
nepriaznivých okolností na strane predávajúceho) dodať tovar podľa objednávky, 
kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality od iného 
predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie časovej tiesne. 

ČI. VIII 
SANKCIE 

8.1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny tejto zmluvy v termíne 
určenom podľa čl. VI tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 
0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.2. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto zmluve, 
má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny stanovenej pre 
konkrétny tovar podľa prílohy k tejto zmluve. 



8.3. Predávajúci i kupujúci je oprávnený žiadať naviac náhradu škody, ktorá mu bola 
spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. 

ČI. IX 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

9.1. Predávajúci prehlasuje, že na predmete plnenia neviaznu cudzie práva a právne vady. 
Ak vznikne uplatnením práv tretích osôb k predmetu plnenia kupujúcemu škoda, 
zaväzuje sa predávajúci uhradiť škodu v celej výške kupujúcemu. 

9.2. Predávajúci bude pri plnení predmetu plnenia postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. 

9.3. Písomnosti, ktoré majú mať v zmysle tejto zmluvy písomnú formu a nie je dohodnuté 
inak, doručuje jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou 
poštou alebo zásielkou doručovanou prostredníctvom subjektu, ktorý má v predmete 
činnosti poštové služby alebo zasielateľské služby. Písomnosť považujú zmluvné strany 
za doručenú 

- dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane, 
- dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou, 
- dňom vrátenia písomnosti odosielajúcej zmluvnej strane, a to aj v prípade, 

že zmluvná strana - adresát sa o doručovaní písomnosti nedozvie v dôsledku 
zmeny adresy jej sídla, ktorú odosielajúcej strane neoznámila a/alebo doručenie 
písomnosti svojím nekonaním alebo opomenutím zmarí. 

ČI. X 
ZÁNIK A VYPOVEDANIE ZMLUVY 

10.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká: 
uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, 

- písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán, 

- odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone a/alebo 
v tejto zmluve, 

- vypovedaním zmluvy v zmysle tejto zmluvy. 

10.2. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci poruší podmienky dohodnuté 
v tejto zmluve podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa okrem 
porušení špecifikovaných v ustanoveniach platného zákona považuje: 
a) v prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru na základe potvrdenej 

objednávky o viac ako 1 deň po dohodnutej lehote, 
b) v prípade opakovaných opodstatnených odmietnutiach prevzatia dodávky tovaru 

alebo opakovaných porušeniach povinnosti dodať náhradný tovar v stanovenej 
lehote po opodstatnenom odmietnutí prevzatia dodávky tovaru (pod výrazom 
„opakované" sa v zmysle tejto zmluvy rozumie min. 3 x v časovom období 30 dní). 

10.3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť 
uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej strane. 

10.4. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v,prípade, ak dostane ponuku 
na kvalitatívne porovnateľné výrobky od iného subjektu za kúpnu cenu nižšiu najmenej 



o 5 % ako je cena dohodnutá v tejto zmluve. V tomto prípade má kupujúci povinnosť 
navrhnúť predávajúcemu zníženie ceny predmetu dodávky v súlade s transparentnou 
ponukou. Predávajúci má povinnosť zaujať stanovisko k navrhovanému zníženiu ceny 
do 5 dní odo dňa oznámenia kupujúcim. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na 
navrhovanom znížení ceny, kupujúci má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. 

10 5. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Úplná alebo čiastočná 
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

10 6 V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, 
zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti 
s porušením zmluvných povinností. 

10.7. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade 
výpovede podanej kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade výpovede 
podanej predávajúcim je výpovedná lehota 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana škodu druhej 
zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške. 

ČI. XI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto 
zmluve, sa spravujú slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník a dohodli riešenie sporov pred príslušnými slovenskými súdmi. 

11.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú z plnenia záväzkov tejto 
zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

11 4. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné výlučne len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a budú účinné nasledujúci deň po dni ich zverejnenia. 

0 

11.5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, 
v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
- cena. 

11.7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
predávajúci a dve kupujúci. 

11.8. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na 
dôkaz toho ju podpisujú. 



V Pezinku, dňa ...26.3.2018 

Predávajúci: Kupujúci: NÁKLADNÁ ŠKOLA 
P í l N O K 

Ing. Monika Hlúšková 
riaditeľka školy 

Y zas/úpení: Ján Klamo,manažér mäsovýroby 

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena 


