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     Rámcová dohoda 
 
 
Zmluvné strany : 
 
Predávajúci: 
Názov :             M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 
Sídlo :   Michalovská 10, 073 01 Sobrance 
Prevádzka:             Lastomírska 2, 071 01  Michalovce 
IČO:              36730866 
IČ DPH :             SK2022310576 
Bankové spojenie :  VUB, a.s. 
Číslo účtu :    2267605454/0200 
Štatutárny orgán :   
na strane jednej (ďalej len predávajúci) 
 
Kupujúci:                      
Názov :                       Základná škola 
Sídlo :    M. R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov  
IČO :     35541113 
DIČ:     2021663479  
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s.   
Číslo účtu :    0552174623/0900  
Štatutárny orgán :   RNDr. Iveta Kučerová  
na strane druhej (ďalej len kupujúci) 
 
uzatvorili podľa ustanovenia § 409 a nasledujúceho zákona č. 513/91 Z. z. 
Obchodného zákonníka rámcovú dohodu na dodávku tovaru ako výsledok postupu 
zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
      Článok I. 
    Predmet rámcovej dohody a spôsob plnenia 
 

1. Predmetom rámcovej dohody (ďalej len „dohody“) je priebežné dodávanie 
ovocie a zelenina (ďalej len „tovar“) v čase trvania tejto dohody a to od 
nadobudnutia účinnosti dohody t.j. 1.1.2018 až do uplynutia jej platnosti. 

2. Tovar bude dodávaný pravidelne v množstvách, ktoré kupujúci určí na základe 
objednávky minimálne 3 pracovné dni pred dodaním, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť požadované množstvo, kvalitu a druh 
objednaného tovaru a doručiť ho v dohodnutej lehote dodania. 

4. Pri každej dodávke predávajúci vystaví faktúru. 
5. Tovar bude podľa objednávok doručený na miesto určenia, ktorým je sídlo 

kupujúceho. 
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Článok II. 

Termín plnenia, spôsob prevzatia 
 

1. Dodávka objednaného tovaru sa realizuje v termíne obojstranne dohodnutom 
medzi predávajúcim a kupujúcim a to podľa potreby kupujúceho. 

2. Dodávka sa považuje za splnenú prevzatím tovaru kupujúcim. 
 
 
 

Článok III. 
Cena plnenia 

 

1. Ceny tovaru sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

2. Pre stanovenie ceny dodaného tovaru sú určujúce ceny uvedené v ponuke 
predávajúceho, ktoré sú prílohou tejto zmluvy. 

3. Pre úpravu ceny platí, že pre každé plnenie predmetu zmluvy je záväzná cena 
uvedená v ponuke kupujúceho, resp. cena upravená v zmysle bodov 4 a 5 tohto 
článku zmluvy. 

4. V prípade, že predmetom dodávky je tovar, ktorého cena nebola doposiaľ 
stanovená, tak sa cena stanoví dohodou zmluvných strán, avšak musí platiť, že 
cena tovaru nesmie byť vyššia ako priemer medzi tromi najnižšími cenami 
zistenými na trhu. Priemer cien na trhu nie je potrebné zisťovať u položiek, 
ktorých cena neprekračuje sumu 50€. 

5. Počas trvania rámcovej dohody sú zmluvné strany povinné určovať cenu tovaru 
s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom 
ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, 
alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu 
najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Na 
účely porovnania cien: 

a)  je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov 
bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a 

b)  musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo 
zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. 

 
 
 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia je: Školská jedáleň pri Základnej škole, M. R Štefánika 
910/51, Trebišov  
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Článok V. 
Platobné  podmienky 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po splnení dodávky. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti 
daňového dokladu a musí byť odsúhlasená a podpísaná kupujúcim. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávku fakturovať podľa dohodnutých cien 
jednotlivých druhov tovaru podľa uvedeného v článku III. 

3. Splatnosť faktúr je 14 dní od termínu doručenia faktúry kupujúcemu. 
 
 
 

Článok VI. 
Dodacie  podmienky 

 

1. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru. 
2. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku v prípade, že tovar nespĺňa kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim. 
 
 
 
 

Článok VII. 
Záručné  podmienky 

 

1. Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní tovaru. 
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli počas záručnej doby. 
3. Predávajúci bez zbytočného odkladu zabezpečí odstránenie záručných vád 

alebo výmenu vadného tovaru za bezchybný. 
4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním 

tovaru, neodborným zásahom do tovaru, vandalizmom a pod. 
5. Záručná doba je stanovená podľa platných zákonov SR. 
6. Kupujúci má právo vrátiť tovar a požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie 

kúpnej ceny ak predávajúcim dodaný tovar v záručnej dobe nespĺňa kvalitatívne 
a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim. 
 
 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr kupujúcim bude predávajúci  
postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

2. V prípade nedodržania termínu dodávky má kupujúci právo požadovať úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z ceny tovaru za každý deň omeškania. 
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Článok IX. 
Odstúpenie od dohody a úhrada súvisiacich nákladov 

 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody ak : 
- predávajúci opakovane nedodal tovar v stanovenej lehote, v dohodnutom 

množstve a kvalite, 
- predávajúci opakovane nedodržiava podmienky tejto dohody 

2. V prípade oprávneného odstúpenia od dohody v zmysle bodu 1 predávajúci 
uhradí kupujúcemu všetky náklady a škody, ktoré mu tým vznikli. 

3. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto dohody, ak kupujúci opakovane 
nedodržiava podmienky tejto dohody. 

 
 
 
      Článok X. 
     Ostatné  ustanovenia 
 

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami 
a deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2018.  
3. Podmienky tejto dohody je možné meniť a dopĺňať len na základe súhlasu 

oboch zmluvných strán a to formou písomných dodatkov. Dodatok je platný 
podpisom oboch zmluvných strán. 

 
            
      Článok XI. 
     Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda bola vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 exempláre obdrží 
kupujúci a 1exemplár predávajúci, z ktorých každý má váhu  originálu. 

 
 
 
V Trebišove dňa 7.12.2017 
 
 
 
 
Za kupujúceho :   ..................................................... 

 
    
 

 
Za predávajúceho :  ...................................................... 
 
 
Príloha: Ponuka predávajúceho do verejného obstarávania 


