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                                    RÁMCOVÁ DOHODA    
                                           na dodávku tovaru  č. 43/2022 
   
uzatvorená podľa § 269 ods.2 a  § 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 

nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 

  

Dodávateľ:  

Obchodné meno:                          ADIVIT,  spol.  s. r. o. 

Sídlo:                                             Murgašová 2, 949 01 Nitra 

Zastúpený:                                     Ing. Františkom Žitným  – konateľom 

IČO:                                               34 125 663 

DIČ:                                               2020407554 

IČ DPH:                                         SK2020407554 

e-mail:                                           adivit.ni@nextra.sk 

Telefonický kontakt:                    037-6516910 

Bankové spojenie:                         Tatrabanka a. s. Nitra 

IBAN:                                            SK88 1100 0000 0029 2786 2246 

Zápis v Obchodnom registri:         ORSR Nitra, oddiel: SRO, vl.č.1562/N 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

a 

Odberateľ: 

Obchodné meno:                             Stredná odborná škola agropotravinárska a technická                                                                             

 

Sídlo:                                               Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok  

Zastúpený:                                       Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ                                                       

IČO:                                                 00159468 

DIČ:                                                2020709680 

 

IČ DPH:                                          SK2020709680  

email:                                              uctovnickasoskk@gmail.com , kacmarekova@soskezmarok.sk 

tel:                                                   052/4523040 

 

Bankové spojenie:                          Štátna pokladnica  

IBAN:                                             SK86 8180 0000 0070 00518215 

Zriadená:                                         Prešovským samosprávnym krajom podľa zriaďovacej  

                                                        listiny č. OŠaTK-2002/4-29 zo dňa 1.7.2002  

 

(ďalej len „ kupujúci“) 
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Článok č. I 

 

Predmet dohody 

 

1. Účelom tejto dohody je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových 

objednávok (ďalej len „objednávok“) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť 

opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín v zmysle zákazky na „Zabezpečenie ostatných 

potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“ (Časť 11 : Mlynské 

a pekárenské zmesi ) v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho (konkrétny druh 

a množstvo) v zmysle verejného obstarávania na ostatné potraviny.  

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

riadne a včas dodávať kupujúcemu objednaný tovar. 

3. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude  vykonávať kontrolu preberaného 

tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti. 

V prípade ak predávajúci poruší zásadu kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie 

a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   

4. V prípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim sa kupujúci zaväzuje riadne a včas 

dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v súlade 

s čl. IV. tejto zmluvy.   

5. Kupujúci  je oprávnený v  objednávke objednať si počas trvania zmluvy aj taký tovar, ktorý 

nebol súčasťou verejného obstarávania a to v zmysle bežných cien dodávateľa platných ku dňu 

prevzatia tovaru. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.1 k tejto zmluve 

je len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných potrieb 

kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy. 

7. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať všetky zákonom 

stanovené normy a musí byť 1. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto zmluvy 

vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v 

danej oblasti.  

 

 

Článok č. II 

 

       Dodacie podmienky 

 

1. Tovar bude  dodávaný na základe objednávok,  ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, 

druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu plnenia. Kupujúci je povinný požadované 

dodávky objednať formou telefonickej, písomnej alebo elektronickej objednávky (e-mail). 

V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za 

neúplné, oneskorené dodanie tovaru. 

2. Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje 

predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho 

poškodením alebo znehodnotením. 
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Článok č. III 

 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a 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. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je určená na základe cenovej ponuky 

dodávateľa zo dňa 21.12.2021 v rámci verejného obstarávania (výzva č.387/2021 ) . 

3. Vzhľadom k tomu, že ceny týchto dodávaných surovín sa môžu meniť podľa ponuky na trhu, 

môže odberateľ akceptovať podľa § 18 ods.3 písm. b)zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 

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

maximálne do 10% hodnoty pôvodnej rámcovej dohody. 

 

 

Článok č. IV 

 

Platobné podmienky 

 

1. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh tovaru 

podľa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy. 

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané 

súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 

a špecifikáciu ceny, povinnou prílohou faktúry je dodací list skutočne prebraného tovaru 

kupujúcim. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa 

za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 

predávajúceho. 

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude 

absentovať dodací list, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s 

tým, prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti faktúry.  

 

Článok č. V 

 

Možnosť odmietnutia tovaru 

 

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

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného  v objednávke, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. Kupujúci odmietne prevziať tovar aj v prípade ak bude javiť znaky po plesni, 

hnilobe alebo inej známke zníženia kvality a čerstvosti. V prípade ak predávajúci poruší zásadu 

kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie 

zmluvy. 
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2. V prípade ak tovar nebude označený v súlade platnou legislatívou bude to kupujúci považovať 

za hrubé porušenie zmluvy.  

 

Článok č. VI 

 

Ostatné 

 

1. S postrehmi, návrhmi a sťažnosťami voči dodávateľovi je potrebné obrátiť sa na majiteľa, resp. 

konateľa. Za odberateľa všetky oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody , 

vrátane vystavovania objednávok, potvrdzovania účtovných dokladov a dodacích listov sú 

v plnej kompetencii pracovníka v objednávajúcej prevádzkovej jednotke odberateľa. 

 

 

Článok č. VII 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 7.01.2022 do 31.12.2022. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke Odberateľa 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. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou 

výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa 

uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

4. 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. Strany sa dohodli za podstatné porušenie 

povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná 

alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

 

 

Článok VIII 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy.  

3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre 

predávajúceho a jedno pre kupujúceho. 



 

5 
 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená 

podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.     

 

V Kežmarku,  dňa: 07.01.2022 

 

                                   .                                              

             

 

 

 

 

 

               Predávajúci:                                                                          Kupujúci:  

          Ing. František Žitný – konateľ                                              Ing. Stanislav Marhefka - riaditeľ 

                                                                                                               

 


