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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  
odbor verejného obstarávania    

Pribinova 2, 812  72 BRATISLAVA 

 

 
 

Rámcová dohoda 
č. OVO2-2015/000048-34 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a  § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
Kupujúci:   Slovenská republika- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo    Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO    00151866 
Zastúpený:   Ing. Marek VLADÁR 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR 
na základe plnomocenstva  č. p. KM-OPVA2-2012/411  
zo dňa 18. 7.2012 

Bankové spojenie:                Štátna pokladnica, č. účtu 7000001400/8180 

IBAN:                                              SK5981800000007000001400 
SWIFT:                                           SPSRSKBA                                         

 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

a 
 

Predávajúci:   PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s.   
Sídlo:    Mierová 34, 066 54 Humenné 
IČO    30414253 
DIČ  2020510624 
IČ DPH    SK2020510624 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., č. Účtu 3203532/0200 
  
IBAN:             SK4502000000000003203532 
SWIFT:             SUBASKBX 
Zastúpený:   Ing. Peter Tomko, predseda predstavenstva 
Zapísaný v OR SR:              OS Prešov odd. Sa, vl.č. 81/P                
 
 

(ďalej len „predávajúci “) 
 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ministerstvo vnútra SR ako verejný obstarávateľ uskutočnilo verejnú súťaž uverejnenú vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 38 zo dňa 23. 2. 2015 pod značkou 4243–MST na predmet zákazky „Pekárenské a cukrárenské 
výrobky“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).  
 

2.3. Výsledkom verejného obstarávania je výber úspešného uchádzača - predávajúceho, s ktorým bude uzatvorená táto 
rámcová dohoda pre nasledovnú časť predmetu zákazky:  Prešovský kraj. 

 

Článok III. 

PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 

3.1.    Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka tovaru – „Pekárenských a cukrárenských výrobkov“ (ďalej len 
„tovar“) predávajúcim, vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami 
predávajúceho a spôsobom, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do 
skladu na miesto určenia, na základe objednávok kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto rámcovej dohode 
a príslušnej objednávke a záväzok kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu 
dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok, dohodnutých v tejto rámcovej dohode. Druhy tovaru sú uvedené v 
prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou 

 

Článok IV. 

DOBA PLATNOSTI RÁMCOVEJ DOHODY 

4.1.    Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania 
finančného limitu 10 300,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

4.2.    Tovar bude predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia rámcovej dohody, na základe objednávok 
kupujúceho. 

 

Článok V. 

CENA TOVARU 

5.1.    Kupujúci za riadne dodaný, odovzdaný a prevzatý tovar, podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode, 
zaplatí predávajúcemu cenu podľa tohto článku rámcovej dohody. 

 

5.2.    Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán ako maximálne ceny v súlade so zákonom NR SR  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho predloženej do verejného obstarávania. 
 

5.3.    Ceny jednotlivých položiek tovaru sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny v štruktúrovanom rozpočte ceny 
rámcovej dohody – cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody.  

 

5.4.    Maximálne jednotkové ceny položiek tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH, obsahujú všetky náklady 
predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci 
uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade 
so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie.  
 

5.5.    Cenu za tovar si zmluvné strany dohodnú v každej z konkrétnych objednávok, v súlade s bodmi 5.6 až 5.13 tohto 
článku. 

 

5.6. Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom aktualizácie ceny tovaru, za ktorú by bolo možné tovar 
aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto rámcovej dohody.  

 

5.7. Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch ponúk na jednotlivé položky tovaru. 
Ponuky, ktoré je Kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality tovaru 
a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto rámcovej dohode. O prieskume trhu musí 
mať Kupujúci písomnú dokumentáciu.  

 

5.8. V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci 
prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody je Kupujúci oprávnený 
v objednávke na dodanie tovaru požadovať od Predávajúceho dodanie za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej 
ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch najlacnejších ponúk získaných 
v rámci prieskumu trhu.  
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5.9. Ak prieskum trhu realizovaný Kupujúcim, preukázateľne overí, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku 
tovaru, určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa 
prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu za cenu zodpovedajúcu 
priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.  

 

5.10. V prípade, ak Predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, 
určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle vyššie uvedeného Kupujúcim, je 
Predávajúci oprávnený dať si na vlastné náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru 
celkovej ceny za dodávku tovaru, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci oznámi 
Kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať takýto znalecký posudok bezodkladne po doručení požiadavky na 
dodanie tovaru. Tento znalecký posudok musí byť predložený Kupujúcemu najneskôr do 5 dní od doručenia 
požiadavky na dodanie tovaru Predávajúcemu. 

 

5.11. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, určeného z troch 
najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo vyšší ako ceny tovaru určené podľa prílohy č. 1 tejto 
rámcovej dohody, Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude dodaný za ceny podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej 
dohody.  

   

5.12. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, určeného z troch 
najlacnejších ponúk dostupných na trhu je nižší ako ceny v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody alebo ak Predávajúci 
nepredloží v lehote ustanovenej podľa bodu 5.10 tohto článku znalecký posudok Kupujúcemu je Predávajúci 
povinný dodať tovar za ceny v súlade s bodom 5.9 tohto článku. 

 

5.13.    Maximálne jednotkové ceny v zmysle bodu 5.4 tohto článku je možné meniť (upravovať smerom nahor) len na 
základe uzavretého dodatku k tejto rámcovej dohode v prípade zmeny colných a daňových predpisov a v súlade s § 
10a zákona č. 25/2006 Z. z., ak nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu. 

 

Článok VI. 

PODMIENKY DODÁVKY A ODBERU TOVARU 

6.1.    Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať po dobu trvania tejto rámcovej 
dohody tovar uvedený v čl. III. tejto rámcovej dohody. Konkrétne množstvo a druh tovaru si zmluvné strany 
dohodnú na základe písomných, resp. e-mailových objednávok. 

 

6.2.    Objednávky môžu byť kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody.  

 

6.3.    Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru najneskôr na druhý pracovný deň do 12.00 hod. odo dňa 
vystavenia objednávky požadovaného množstva a druhu potravín do sídla kupujúceho za predpokladu, že kupujúci 
vystaví objednávku najneskôr deň predchádzajúci ku dňu dodania do 12:00 hod.                                                                                             

 

6.4. Konkrétnu dodávku tovaru budú zmluvné strany realizovať tak, že predávajúci dodá tovar s originálom a dvomi 
kópiami dodacích listov, z ktorých jednu kópiu kupujúci predávajúcemu, po odkontrolovaní dodaného sortimentu, 
množstva, ceny a kvality tovaru, potvrdí. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry. 

 

6.5. Predávajúci bude prevádzať na kupujúceho vlastnícke práva k tovaru, dodanému na základe objednávky a kupujúci 
sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu, dohodnutú s predávajúcim a uvedenú a potvrdenú na dodacom liste a 
vystavenej faktúre, v súlade s touto rámcovou dohodou. 

 

6.6. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, uvedené v prílohe č. 1 tejto 
rámcovej dohody. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo tovaru. 

 

6.7. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, na 
miesto, určené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, v množstvách požadovaných v objednávke. Predávajúci je 
podľa tejto rámcovej dohody povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacích listoch tak, aby 
bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania. Pri dodaní 
objednaného tovaru predávajúci odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý po ukončení 
prevzatia objednaného tovaru podpíše zástupca predávajúceho i kupujúceho. Pri plnení tejto rámcovej dohody sa 
predávajúci zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy, hygienické a technické normy. 

6.8. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR  č.152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov a s ostatnými platnými právnymi predpismi. V prípade porušenia 
platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany predávajúceho a 
prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá predávajúci na seba všetky náklady, 
súvisiace s prípadným sankčným postihom kupujúceho kontrolným orgánom. 
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6.9. Kupujúci požaduje, aby Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej 
dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z., v 
ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorý má 
v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného 
vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.. 
 

6.10. Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bode 6.9 tohto článku 
platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto rámcovej dohody. 

 

6.11. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie  realizované na 
základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa 
ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

 
Článok VII. 

PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA TOVARU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1. Miesta odovzdania a prevzatia tovaru sú uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 
 

7.2. Presné miesta, čas odovzdania a prevzatia tovaru si zmluvné strany dohodnú konkrétne písomne resp.  e-mailom. 
 

7.3. Dopravu tovaru na miesto určené v  prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody zabezpečuje predávajúci. 
 

7.4. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie, kontrolné pásky a svojim 
podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. Dátum najneskoršej spotreby dodávaných tovarov bude 
uvedený v dodacích listoch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek vád tovaru resp. 
nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní tovaru u 
predávajúceho reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich akceptovanie predávajúci potvrdí na dodacom 
liste svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu podpisom dodacieho listu.   

 

7.5. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku tovaru, nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, 
certifikátu, vzorke a pod. resp. neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj 
predávajúci, kupujúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať.  

 

7.6. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru u predávajúceho najneskôr do 24 hodín po dodaní tovaru, inak jeho 
právo na reklamáciu týchto vád zaniká. Vadný tovar predávajúci vymení v dodatočnej lehote, dohodnutej s 
kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

7.7. Vady dodávky tovaru musia byť do vystavenia faktúry predávajúcim odstránené. Kupujúci bude akceptovať iba 
faktúru za dodávku bezchybného tovaru, t. j. v súlade s dodacím listom. 

 

7.8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané okolnostiam na 
uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli predávajúcemu náklady, kupujúci sa zaväzuje 
zaplatiť predávajúcemu úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli. 

 

7.9 Kontaktnou osobou predávajúceho je Ing. Matuch Michal, tel.:+421 902597311. Predávajúci prijíma 
objednávky na adrese: Mierová 34, Humenné, fax: +421 577752382 resp. na e-mail: expedicia@ppac.sk. 

 Kontaktnou osobou kupujúceho je: 

pre Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné - 
Ing. Vladimír Labanc, tel.: 051/4861242, e-mail:  vladimir.labanc@minv.sk  

 
Článok VIII. 

PLATOBNĚ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

8.1. Finančné plnenie uskutoční kupujúci na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s článkom VI. tejto 
rámcovej dohody, po vykonaní predbežnej kontroly poverenými pracovníkmi kupujúceho, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 

8.2. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude kupujúcim potvrdený 
dodací list, najneskôr do (30) dní odo dňa jej doručenia. V prípade pochybnosti považujú zmluvné strany daňový 

mailto:vladimir.labanc@minv.sk
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doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní predávajúcim, o čom predávajúci predloží potvrdenie. Ak 
predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou a/alebo objednávkou, kupujúci 
ju bezodkladne vráti predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) dní odo dňa jej 
opätovného doručenia kupujúcemu. 

 

8.3. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu v termíne splatnosti podľa bodu 8.2. tohto článku tak, aby úhrada 
ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet predávajúceho.  

 

8.4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy. 
 

8.5. V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za tovar zrealizovaná vo zvlášť dohodnutom termíne, čo musí 
byť uvedené na dodacom liste resp. vo faktúre. 

 
Článok IX. 

ZÁRUKY A NÁROKY Z VÁD TOVARU 

9.1. Predávajúci prehlasuje, že objednané tovary nesmú v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa 
výroby. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku v zmysle bodu 6.8. tejto rámcovej dohody, 
maximálne do uplynutia doby spotreby pre príslušnú tovarovú položku. Náklady na dopravu, súvisiace s 
reklamovaním tovaru znáša predávajúci v plnom rozsahu. 

 

9.2. Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú riadiť  § 422 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

 

9.3. Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru písomne (e-mailom resp. faxom) do 24 hodín od prevzatia 
tovaru okrem zjavných vád, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne 
ihneď pri prevzatí tovaru. 

 

9.4. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých vád, ktoré sú predmetom záruky, výmenou 
za bezchybný tovar. Predávajúci má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od 
okamihu uplatnenia zodpovednosti za vady alebo podľa dohody. 

 

9.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou manipuláciou, 
nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním. 

 
Článok X. 

NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Pri podstatnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou môže 
oprávnená (poškodená) strana od tejto rámcovej dohody odstúpiť v zmysle čl. XI tejto rámcovej dohody a požiadať 
o náhradu škody, ktorá jej vznikla. Za škodu sa nepovažujú prípady, riešené v bode 8.6. tejto rámcovej dohody 
úrokom z omeškania ani neodobranie celého predpokladaného množstva tovaru kupujúcim v súlade s bodom 6.6. 
tejto rámcovej dohody. 
 

10.2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci resp. úradných 
miest. Pre účely tejto rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 
zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: 
vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.  

 

Článok XI. 

SANKCIE 

11.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok 
z omeškania v zákonnej výške.  

 

11.2 Ak je predávajúci v omeškaní s akýmkoľvek plnením podľa tejto rámcovej dohody alebo jednotlivých objednávok, 
kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušného plnenia za každý deň omeškania 
predávajúceho. 

 

Článok XII. 

ZANIK RÁMCOVEJ DOHODY 

12.1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto rámcovú dohodu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť 
písomná a výpovedná lehota je 60 dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  
 



Rámcová dohoda č. OV2-2015/000048-34 

Pekárenské a cukrárenské výrobky – Prešovský kraj  6/9 

12.2. Vypovedanie tejto rámcovej dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z 
konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto rámcovej dohody pred podaním výpovede. 

 

12.3. V prípade podstatného porušenia podmienok tejto rámcovej dohody vzniká kupujúcemu i predávajúcemu právo na 
odstúpenie od tejto rámcovej dohody. Nároky na náhradu spôsobenej škody nie sú odstúpením od plnenia tejto 
rámcovej dohody dotknuté. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 
 

12.4. Podstatné porušenia tejto rámcovej dohody sa rozumie: 

- neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru, 

- opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky predávajúceho písomne 
upozornil, 

- opakované porušenie bodu 6.7. tejto rámcovej dohody i napriek tomu, že na túto skutočnosť kupujúci 
písomne upozornil predávajúceho, 

- omeškanie kupujúceho s úhradou jednotlivých faktúr, ktoré neboli uhradené najneskôr do 30 dňa od ich 
splatnosti. 

 

12.5    Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť aj písomnou dohodu zmluvných strán. 

 
Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

13.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

13.3. Túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme očíslovaných dodatkov, 
ktoré sa po ich odsúhlasení Zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody. 

 

13.4. Táto rámcová dohoda má nasledujúce prílohy: 
 - Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 - Príloha č. 2 – Ceny rámcovej dohody. 

13.5. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých kupujúci obdrží  
tri (3) rovnopisy a predávajúci dva (2) rovnopisy. 
 

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa:      V Humennom, dňa:  

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................          .................................................................. 

   Ing. Marek Vladár                        Ing. Peter Tomko 
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR                         predseda predstavenstva   
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 

 
 
 
 

Opis  predmetu zákazky 
 

 
1. Predmet zákazky 

Predmet  zákazky je dodávka  pekárenských a  cukrárenských výrobkov a služieb  spojených s  ich dodávkou  
pre verejného obstarávateľa – MV SR a jeho príspevkové a rozpočtové organizácie.  
Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, 
verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové charakteristiky a je rovnakej alebo vyššej kvality.  
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do mieste plnenia a vyloženie tovaru do určeného skladu, 
vrátane odvozu obalov.  
 

 
Predpokladané miesta dodania: 

  Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť rozšírenia miest dodania v sídle kraja pre potreby príspevkových a 
rozpočtovej organizácie MV SR.  
 
Podmienky:  

 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej 
spotreby verejného obstarávateľa a bude verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody 
podľa aktuálnych potrieb.  

 Plnenie Rámcovej dohody sa bude realizovať formou samostatných objednávok na základe aktuálnych potrieb 
verejného obstarávateľa 

 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané 
množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.  

 Miesto dodania bude uvedené v objednávkach.  

 Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch alebo dodacích listoch. 

 Ak sú výrobky balené, sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiaducimi 
vonkajšími vplyvmi.  

 V prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s minimálnymi 
údajmi: 
- názov výrobku 
- obchodné meno výrobcu 
- hmotnosť výrobku 
- dátum spotreby 
- spôsob skladovania 
- zoznam zložiek vo výrobku 

              v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
 
Jednotlivé položky: 
 

P. č Položka 
Merná jednotka  

(balenie) 
Predpokladané 
množstvo v ks 

1. Chlieb tmavý, krájaný 1100 g  4 500 

2. Chlieb zemiak, krájaný 1000 g  3 900 

3. Veka štandard krájaná 400 g  450 

4. Rožok štandard  40 g 3 000 
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5. Strúhanka   400 g 750 

6. Páperový koláč  1300 g 150 

7. Chlieb multicereálny, krájaný balený (KB) 600 g 150 

8. Chlieb hriankový svetlý KB 400 g  150 

9. Mini závin orech  100 g 900 

10. Mini závin kakao  100 g 900 

11. Kaiserka - žemľa sezam  50 g 1 500 

12. Francúzska bageta  250 g 600 

13. Slimák pizzový bal. 65 g 1 500 

14. Croisant s nugat. náplňou  60 g 1 500 

15. Knedľa balená  400 g 900 

16. Buchty par. s marmeládou  350 g 1 500 

17. Listkové  tyčinky slané  150 g 300 

18. Kokoska bal.  200 g 600 

19. Sultánky bal.  660 g 600 

20. Bábovka piškótová  400 g 300 

21. Pľundra ovocná náplň  70 g 1 200 
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Príloha č. 2 Rámcovej dohody 

 
 
 
 
 

Ceny rámcovej dohody 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P.č. Položka 

1. Chlieb tmavý, krájaný 1100 g 0,860 0,172 1,032

2. Chlieb zemiak, krájaný 1000 g 0,680 0,136 0,816

3. Veka štandard krájaná 400 g 450 0,360 0,072 0,432 162,00 194,40

4. Rožok štandard 40 g 0,050 0,010 0,060 150,00 180,00

5. Strúhanka 400 g 750 0,301 0,060 0,361 225,75 270,90

6. Páperový koláč 1300 g 150 1,300 0,260 1,560 195,00 234,00

7. 600 g 150 0,440 0,088 0,528 66,00 79,20

8. Chlieb hriankový svetlý KB 400 g 150 0,380 0,076 0,456 57,00 68,40

9. Mini závin orech 100 g 900 0,270 0,054 0,324 243,00 291,60

10. Mini závin kakao 100 g 900 0,270 0,054 0,324 243,00 291,60

11. Kaiserka - žemľa sezam 50 g 0,090 0,018 0,108 135,00 162,00

12. Francúzska bageta 250 g 600 0,120 0,024 0,144 72,00 86,40

13. Slimák pizzový bal. 65 g. 0,170 0,034 0,204 255,00 306,00

14. Croisant s nugat. náplňou 60 g 0,180 0,036 0,216 270,00 324,00

15. Knedľa balená 400 g 900 0,300 0,060 0,360 270,00 324,00

16. Buchty par. s marmeládou 350 g 0,390 0,078 0,468 585,00 702,00

17. Listkové tyčinky slané 150 g 300 0,350 0,070 0,420 105,00 126,00

18. Kokoska bal. 200 g 600 0,400 0,080 0,480 240,00 288,00

19. Sultánky bal. 660 g 600 0,150 0,030 0,180 90,00 108,00

20. Bábovka piškótová 400 g 300 0,700 0,140 0,840 210,00 252,00

21. Pľundra ovocná náplň 70 g 0,170 0,034 0,204 204,00 244,80

CELKOM

Merná 

jednotka 

(balenie) 

Predpokl. 

množstvo 

v ks 

Maximálna 

jednotková 

cena v € 

bez DPH 

DPH 

(20%) 
v € 

Maximálna 

jednotková 

cena v € 

s DPH 

Maximálna 

celková 

cena v € 

bez DPH 

Maximálna 

celková 

cena v € 

s DPH 

4 500 3 870,00 4 644,00

3 900 2 652,00 3 182,40

3 000

chlieb multicereálny, krájaný 

balený (KB) 

1 500

1 500

1 500

1 500

1 200

10 299,75 12 359,70


