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Rámcová dohoda 
 

 
uzavretá podľa ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vykonávacích predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Kupujúci: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare  

 so sídlom: Hlavná 1, 919 26  Zavar 

zastúpená: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., riaditeľka 

IČO: 00611930 

DIČ: 2021180953  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN účtu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967 

 (ďalej len objednávateľ) 

 

Predávajúci: framipek s. r. o. 

so sídlom: Poľná 77, 900 81  Šenkvice 

 zast. štatut. org.: Rastislav Čupka - prokurista 

zapís. OrOs. BA I., odd.:SRO, vl.č. 13137/B 

 IČO: 31425062 

IČ DPH: SK2020359451 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

č. ú.: SK02 0200 0000 0030 8429 7756 

 (ďalej len predávajúci) 

 

                                

Čl.1 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dodanie čerstvého chleba a pekárenských výrobkov pre Domov 

sociálnych služieb pre dospelých v Zavare podľa  potreby kupujúceho na základe výsledkov 

verejného obstarávania a záväznej ponuky predloženej predávajúcim - uchádzačom, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.   

Kupujúci – verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom pri obstaraní predmetu tohto verejného obstarávania 

sa stal predávajúci. 

Tovar bude počas trvania tejto zmluvy dodávaný podľa cenovej ponuky predloženej v prílohe 

zmluvy v požadovanom množstve na základe priebežných objednávok. Množstvá uvedené 

v prílohe predstavujú predpokladanú spotrebu na obdobie 12 mesiacov, ktoré nie sú záväzné a budú 

spresňované pravidelnými objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách). 

Kvalitatívne podmienky predmetu plnenia musia zodpovedať prvej triede kvality a príslušným 

predpisom, technicko–hospodárskym normám SR a EU a ustanoveniam Potravinárskeho 

kódexu/dôležité atribúty: čerstvý, zrelý, kvalitný, čistý, hygienicky nezávadný, vzhľadný s 

príslušnou veľkosťou. 

Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym 

predpisom a hygienickým normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky 

nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. 



Strana 2 z 5 

 

Čl. 2 

Platnosť zmluvy 

1. Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienku priebežného dodávania 

tovaru na základe priebežných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa najdlhšie po 

dobu 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy. 

2. Množstvo tovaru z celkového predpokladaného množstva bude upresňované objednávkami zo 

strany kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu 

stravujúcich sa klientov a zamestnancov. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po zverejnení, najskôr 01. 07. 2021. 

 

Čl. 3 

Povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 

a) na základe objednávok dodať tovar v čase a mieste plnenia dohodnutom s kupujúcim,  

b) predávajúci zabezpečí dodávku uvedeného tovaru pri dodržaní všetkých hygienických 

noriem, 

c) predávajúci sa zaväzuje vystaviť daňový doklad (faktúru) pri odbere tovaru, s presným 

vyznačením dodaného tovaru, množstva a ceny tovaru. 

Kupujúci je povinný: 

a) spôsob objednávania sa bude realizovať telefonicky, e-mailom alebo písomne. V prípade 

telefonicky zadanej objednávky bude táto dodatočne potvrdená v písomnej forme v deň 

zadania telefonickej objednávky. 

b) prevziať tovar podľa článku 1 tejto zmluvy a prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom liste, 

resp. faktúre, 

c) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu podľa vystaveného daňového dokladu. 

 

Čl. 4 

Kúpna cena 

1. Predávajúci za zaväzuje dodržať ceny za merné jednotky jednotlivých položiek podľa priloženej 

cenovej ponuky, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy 

2. Cena je v rátane DPH a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena je 

maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta 

plnenia. Cena zahŕňa náklady na naloženie, dopravu a vyloženie tovaru.  

3. Cena dodávaného tovaru je konečná a nemenná počas celej doby platnosti zmluvy, okrem 

prípadu zmeny právnych predpisov týkajúcich sa DPH, príp. zmeny iných právnych predpisov 

SR, ktoré môžu mať zásadný vplyv na zmenu ceny. Prípadnú zmenu ceny  je možné vykonať 

podľa §18  ods. 3 písm. b) tzv. zmena de minimis – hodnota všetkých zmien musí byť nižšia, 

ako limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň nižšia ako 10% pôvodnej RD, alebo § 18 ods. 1 

písm. c) ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré VO nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať s ohľadom na metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie 

k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

4. Zmluvné strany sú oprávnené upraviť cenu na základe dodatku k tejto rámcovej dohode. Miera 

inflácie nemá vplyv na dohodnutú cenu počas celej doby platnosti zmluvy. 

5. Zmluvná cena za celý predmet dodania je 28 815,31 € bez DPH, celková cena vrátane DPH je        

32 805,56 €. 
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Čl. 5 

Platobné podmienky 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku. 

2. Platba bude uskutočnená na základe faktúry predávajúceho. Faktúra musí obsahovať obvyklé 

náležitosti. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre a nebude 

obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

kupujúci vráti faktúru. Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že faktúry budú uhradené do 30 dní odo dňa doručenia.  

 

 

Čl. 6 

Miesto a termín dodania 

1.  Miesto plnenia je rozdelené na 2 časti: 

- Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, 919 26  Zavar 

- Satelitné stredisko DSS pre dospelých na ulici Stromová 35,  917 02  Trnava 

2. Tovar bude dodaný jeho prevzatím kupujúcim od predávajúceho.  

 

Čl. 7 

Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka podľa potravinového kódexu alebo podľa dátumu 

vyznačenom na obale tovaru.  

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar  v čase jeho preberania. Dodaný 

tovar má vady, ak nezodpovedá množstvu alebo kvalite dohodnutej v tejto zmluve. Kupujúci má 

možnosť reklamácie dodaného tovaru do 24 hodín od zistenia jeho závadnosti. 

3. Pri predávanom tovare predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr do 24 hodín od  podania 

reklamácie. 

4.  Kupujúci môže reklamovať tovar aj písomne, a to v lehote najneskôr do 2 dní od dňa preberania 

dodávaného tovaru. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje: 

   - druh dodaného tovaru, 

     - dátum dodania tovaru, 

    - opis vady tovaru a ako sa prejavuje, 

   - voľbu nároku. 

 

Čl. 8 

Porušenie zmluvy 

Podstatným porušením zmluvy sa rozumie: 

 

1. a) omeškanie s dodaním tovaru dlhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty plnenia 

 b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej lehote 

 c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru 

 d)  nedodania dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodatočnej   

poskytnutej 15 - dňovej lehoty. 

2.  a) omeškania s prevzatím objednaného tovaru kupujúcim v termíne dodávky aspoň 2 krát,  

 b) viac ako 3 neoprávnených reklamácií v priebehu jedného mesiaca 
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Čl.9 

Ukončenie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená: 

1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodu strán ku dňu uvedenému v dohode, 

2. písomnou výpoveďou zo strany kupujúceho, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej 

lehoty. Výpovedná lehota zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu, 

3. odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre jej 

podstatné porušenie v zmysle článku 10. tejto zmluvy. 

Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od 

zmluvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavené predávajúcim podľa tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, 

okrem nárokov na náhradu škody a povinnosti zaplatiť kúpnu cenu vrátane úrokov z omeškania. 

 

Čl.10 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. Kupujúci – verejný obstarávateľ nesmú uzavrieť 

dodatok k zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, 

s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

2. Zmluvu možno vypovedať len písomnou formou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení kupujúcim na jeho internetovej stránke. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom platí, že všetky majú platnosť originálu.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli obsahu zmluvy a na znak súhlasu 

ju podpisujú ako prejav svojej vôle bez nátlaku a tiesne a ich spôsobilosť na právne úkony nie je 

ničím obmedzená. 

 

 

V Šenkviciach, dňa:                            V Zavare, dňa:  

 

Za predávajúceho:                                                      Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

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

                  Rastislav Čupka     doc. PhDr. Pavlovičová Anna, PhD. 

                     prokurista                            riaditeľka  
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Príloha č. 1        

Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky  

P.č. Názov tovaru MJ 
Predpokladané 

množstvo  

jednot. 

cena za 1 

kus bez 

DPH 

jednotk. 

cena  za 

1 kus  s 

DPH  

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena spolu s 

DPH     

% 

DPH 

 

1. Bábovka kysnutá malá B 95 g ks 500 0,5669 0,68 283,45 340,14 20%  

2. Bageta biela 120 g ks 250 0,5147 0,62 128,68 154,41 20%  

3. Bageta grahamová 120 g ks 50 0,5335 0,64 26,68 32,01 20%  

4. Chlieb 1,2 kg  ks 4600 1,8800 2,07 8 648,00 9512,80 10%  

5. Chlieb čertík ks 180 1,6474 1,81 296,53 326,19 10%  

6. Chlieb DOKTOR 600g ks 30 2,0179 2,22 60,54 66,59 10%  

7. Chlieb krájaný 1,2 kg balený pšenično-ražný ks 100 2,0827 2,29 208,27 229,10 10%  

8. Kakaová rolka 80 g ks 750 0,3900 0,47 292,50 351,00 20%  

9. Klonok tmavý slnečnicový 50g ks 50 0,3915 0,47 19,58 23,49 20%  

10. Klonok kukuričný so syrom 60g ks 50 0,3202 0,38 16,01 19,21 20%  

11. Lupačka 60 g ks 3500 0,3800 0,46 1 330,00 1596,00 20%  

12. Osie hniezdo orech-škorica 75 g ks 600 0,5669 0,68 340,14 408,17 20%  

13. Pagáče V 40 ks 120 0,4164 0,50 49,97 59,96 20%  

14. Pečivo hrebeň tvarohový 75 g ks 1500 0,6400 0,77 960,00 1152,00 20%  

15. Pečivo pizza rožok 60 g ks 150 0,5112 0,61 76,68 92,02 20%  

16. Pečivo uzol cesnakový 70 g ks 600 0,5764 0,69 345,84 415,01 20%  

17. Pletenka točená ľan-sézam 75 g ks 100 0,3835 0,46 38,35 46,02 20%  

18. Pletenka točená cereálna 75 g ks 50 0,4083 0,49 20,42 24,50 20%  

19. Pľundrová šatôčka-puding ks 100 0,6091 0,73 60,91 73,09 20%  

20. Rožok 50 g ks 42000 0,1309 0,14 5 497,80 6047,58 10%  

21. Rožok sójový so syrom 70 g ks 400 0,3900 0,47 156,00 187,20 20%  

22. Rožok banketkový 25 g ks 50 0,1592 0,19 7,96 9,55 20%  

23. Rožok karlovarský 50 g ks 3500 0,2359 0,28 825,65 990,78 20%  

24. Rožok námornícky slaninka/syr 70 g ks 150 0,8116 0,97 121,74 146,09 20%  

25. Rožok grahamový 50 g ks 10500 0,2311 0,25 2 426,55 2669,21 10%  

26. Sendvič - veka, krájaný 400 g ks 500 1,1809 1,30 590,45 649,50 10%  

27. Sladký uzol 80 g ks 4800 0,3900 0,47 1 872,00 2246,40 20%  

28. Vianočka bal. 350 g ks 500 2,0214 2,43 1 010,70 1212,84 20%  

29. Vianočka light 350g B ks 50 2,0865 2,50 104,33 125,19 20%  

30. Viaczrnné pečivo - uzol 60g ks 1200 0,3202 0,38 384,24 461,09 20%  

31. Závin koláč 380 g bal. ks 150 2,8534 3,42 428,01 513,61 20%  

32. Žemľa malá 50 g ks 17500 0,1200 0,14 2 100,00 2520,00 20%  

33. Žemľa doner keb. 90 g ks 300 0,2912 0,35 87,36 104,83 20%  

Cena bez DPH   28 815,31 €     
 

DPH (10%,20%)          3 990,25 €   
 

cena celkom s DPH        32 805,56 €  
 

 

 


