
                           RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

                                                          
 

 (ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom  

        obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

                                                        medzi zmluvnými stranami 

                                                                             I.  

                                                             Zmluvné strany 

Kupujúci:     Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   

                       Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                      IČO:  00893480                                                                                                                                                 

                      DIČ:  2020419665                                                                                                    

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                     Číslo účtu: 7000308066/8180,  7000308373/8180                       (ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci:   Pavol Zachar P&P,  

                         Záhradná 835/19,  956 18  Bošany 

                        Zastúpený :  Pavol Zachar 

                        IČO:   45297291 

                        DIČ:    SK1081770206                      

                       Zapísaný v obch. registri pod č.:   340-29230 

                      Bankové spojenie:  SLSP Topoľčany 

                       Číslo účtu:   SK2009000000005054711353                  (ďalej len „predávajúci“) 

 

II.  

Preambula 

            Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –   
výzva na predkladanie ponúk podľa § 5, odst. 3 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal 
predávajúci. 



III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho výsekovým mäsom kuchynskej úpravy,  
pre kuchyňu školskej jedálne a kuchynu reštaurácie PV - dovoz a vyloženie predmetu zmluvy 
na nákladnú rampu  Školskej jedálne, Mudroňa 2, Topoľčany .  Množstvo a rozsah predmetu 
zmluvy je uvedený v čl. V. 

 
IV. 

Dodacie podmienky 

1. Predávajúci  sa zaväzuje dodať predmet zákazky dľa čl. V  zmluvy v množstve podľa telefo-
nickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať. 

2. Miestom dodania Stredná odborná škola obchodu – budova školského internátu – nákladná 
rampa– Mudroňa 2, Topoľčany. 

3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami  kupujúceho tak, aby 
bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravu-
júcich sa študentov a zamestnancov v školskej jedálni a žiackej reštaurácii PV. 

       4.   Termíny a frekvencia dodania: -3krát do týždňa, v prípade potreby aj 4-krát do týždňa. 

       5. . Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané  doklady: * 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 takto: 

P.č. Názov tovaru  M.J. Množstvo 
na 1 rok 

 

Cena za 

MJ bez DPH 

 

Cena 
bez DPH 

za 1 rok  

 

DPH 

za 1 rok 

 

Cena s DPH 

za 1 rok 

 Bravčové  mäso       

1. Brav.karé b.kosti  kg   765 5,445 4.165,425 416,542 4.581,96 

2. Bravčová krkovica   kg     62 4,773 295,926 29,592 325,52 

    3. Bravčové plece  
 

 kg   254 3,864 981,456 98,145 1,079,60 

4. Brav.stehno b.kosti  kg   149 4,864 724,736 72,473 797,21 

5. Bravčový bôčik  kg     12 3,627 43,524 4,352 47,88 

6. Bravčové koleno  kg     38 3,000 114,00 11,40 125,40 



7. Bravčové nohy 
/paprče/  

 kg     46 0,682 31,372 3,137 34,51 

8. Bravčová pečeň  kg       4 2,292 9,168 1,833 11,00 

9. Bravčové srdce  kg       3 2,750 8,250 1,650 9,90 

10.   Bravčový jazyk 
 

 kg       2 2,750 5,500 1,100 6,60 

 Hovädzie mäso 
 

      

1 Hovädzia roštenka    kg     23 9,091 209,093 20,909 

 

230,00 

   2     Hovädzie držky  kg       2 3,325 6,650 1,330 7,98 

3 Hovädzie stehno  kg   368 7,545 2.776,560 277,656 3.054,22 

4 Hovädzie plece  kg     60 6,364 381,840 38,184 420,02 

 

Cena celkom 

za 12 mesiacov   

  

9.753,500 

 

978,303 

 

10.731,80 

 

Cena celkom 

za 48 mesiacov   

  

39.013,99 

 

3.913,21 

 

42.927,22 

 

Cena slovom: ...= štyridsaťdvatisícdeväťstodvadssaťsedemeur = 22/100  € 

4. Dohodnutá kúpna cena je stanovená  v čase podpisu tejto zmluvy 
5. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzda- 
né po konci kalendárneho mesiaca. Faktúry musia obsahovať náležitosti daň. Dokladu a špeci-
fikáciu ceny.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa 
na účet predávajúceho. 

6. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 
 

VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cenu tovaru je možno meniť len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou doplnkov 
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 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. 

 



 

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

                                                                        
                                                                              VIII. 
 
                                             Práva a povinnosti zmluvných 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  
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. 

Kupujúci je povinný:  
 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo telefonickej 
 objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred rozvozom.  
 
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa článku V.  tejto 

zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde  má byť tovar 
dodaný. 

 

3.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou. 

  IX. 

                                                         Zmluvné pokuty a sankcie 
 

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. 

X. 



                                  Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
     Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 XI. 

                                              Zodpovednosť za vady a záruka 
   1.     Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka :  podľa potrav.  kódexu alebo podľa dátumu 
vyznačenom na obale tovaru.  

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené  neodbornou manipuláciou kupujúceho, 
 nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným než obvyklým 
zaobchádzaním. 

                XII. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obch. zákonníka , nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý  spadá pod vzťahy uvedené 
v ustanovení § 261 odst. 2 Obchodného zákonníka. 

2.  Meniť a doplniť obsah  zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných   dodatkov,      
ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.  Zmluva je vyhotovená v troch  vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá predávajúci a dve 
kupujúci. 

4.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými kupujúcim. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej,  že táto zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni  ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 
súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

6.  Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom. 

7.  Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5 a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak  čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

9.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.5.2020. 

 

V Topoľčanoch ,   dňa .31.5.2016                                           V Topoľčanoch,   dňa .31.5.2016  

 

–––––––––––––––––––––––––-                                          ––––––––––––––––––––––––––– 

  Mgr.Naňo Milan - riaditeľ                                                          zástupca predávajúceho                         
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