
Rámcová dohoda č. 222/2019 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 

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

neskorších predpisov 

 

(ďalej len „Rámcová dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ : Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Sídlo:   Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Zastúpený:   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

IČO:   50 349 287 

DIČ:   2120287004 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:    

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   Ing. Štefan Demovič D a S               

Sídlo: Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok 

Zastúpený: Ing. Štefan Demovič, majiteľ    

IČO: 11652241    

DIČ: 1020226317 

IČ DPH: SK1020226317     

Zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok, číslo živnostenského registra: 

107-3401 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

IBAN:  

e-mailová adresa: info@demovicgastro.sk, ( demovic@ladygastro.sk ) 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako 

„Zmluvná strana“) 

 

 

Preambula 

 

Táto Rámcová dohoda je výsledkom verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom „Zabezpečenie cateringu  na pracovné zasadnutia organizované Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.“, vyhláseného Objednávateľom podľa § 
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117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) formou zverejnenia a 

rozoslania Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „Verejné obstarávanie“) a uzatvára sa s 

Dodávateľom ako s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní.  

 

 

Čl. I 

Predmet Rámcovej dohody 

 

1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Objednávateľa 

občerstvenie formou studeného bufetu, vrátane nápojov (káva, čaj a minerálka) na pracovné 

zasadnutia Objednávateľa približne pre 10 až 60 osôb, a to podľa potreby uskutočnenia 

zasadnutia v súlade s uvedenými požiadavkami na občerstvenie (catering). Pre každého 

účastníka pracovného zasadnutia bude určený 1 set občerstvenia, ktorý je podrobne 

popísaný nižšie. Maximálny celkový rozsah Rámcovej dohody je catering pre  

1 300 osôb, t. j. 1 300 setov občerstvenia. Dodávateľ je povinný doručiť občerstvenie (sety) 

čerstvé, zabalené a naporciované v deň konania pracovného zasadnutia Objednávateľa. 

1 set občerstvenia pre 1 účastníka pracovného zasadnutia zahŕňa nasledujúce položky: 

1 ks x chlebíček šunkový cca 90g 

1 ks x chlebíček syrový cca 90g 

2 ks sladký koláčik cca 140g/ks (napr. mix príchutí moravské koláče, resp. iné 

podobného druhu) 

2 ks slané pečivo cca 90g/ks (napr. pagáče, resp. iné podobného druhu) 

1 ks 0,5 l minerálna voda neperlivá  

1 ks 0,5 l minerálna voda perlivá  

10 g zrnkovej kávy (určená na prípravu do kávovaru) 

1 ks vrecka čaju (rovnomerná zmes – ovocný/zelený/čierny) 

2 ks porciovaný cukor cca á 5 g (1ks biely + 1 ks hnedý) 

1 ks porciovaný včelí kvetový med min. á 20 g  

1 ks trvanlivá smotana do kávy balenie cca á 10 g   

Náklady spojené s balením vrátane donášky na miesto určenia v rámci Bratislavy 

       

(ďalej len „Predmet Rámcovej dohody“).  

   

2. Objednávateľ bude realizovať Predmet Rámcovej dohody prostredníctvom čiastkových  

objednávok vždy, ak nastane potreba zabezpečenia cateringu v rámci Predmetu Rámcovej 

dohody. Objednávky Predmetu Rámcovej dohody sa budú uskutočňovať podľa potreby 

Objednávateľa  v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Rámcovej dohode a podľa 

konkrétnych požiadaviek Objednávateľa. Objednávateľ zašle objednávku Dodávateľovi 

prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví Rámcovej dohody, ktorý bezodkladne, 
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najneskôr však do 24 hodín od jeho prijatia, písomne (e-mailom) potvrdí akceptáciu 

objednávky. Objednávka bude zaslaná najneskôr 2 pracovné dni pred plánovaným 

pracovným zasadnutím. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto Rámcovej dohode zaplatiť 

Dodávateľovi za dodanie Predmetu Rámcovej dohody cenu podľa čl. II tejto Rámcovej 

dohody.  

 

 

Čl. II 

Cena Predmetu Rámcovej dohody a platobné podmienky 

 

1. Cena za Predmet Rámcovej dohody špecifikovaný v článku I tejto Rámcovej dohody  

je stanovená víťaznou ponukou, ktorá bola výsledkom Verejného obstarávania. 

 

2. Za vykonanie Predmetu Rámcovej dohody zaplatí Objednávateľ Dodávateľovi 

dohodnutú cenu za 1 set občerstvenia pre 1 účastníka vo výške 7,75 EUR bez DPH 

(slovom: sedem eur a sedemdesiatpäť centov), t. j. 9,30 EUR s DPH (slovom: deväť eur 

a tridsať centov). Celková zmluvná cena za 1 300 setov občerstvenia pre 1300 účastníkov 

je vo výške 10 075,00 EUR bez DPH (slovom: desať tisíc sedemdesiatpäť eur), t. j. 12 

090,00 EUR s DPH (slovom: dvanásť tisíc deväťdesiat eur) (ďalej len „Celková zmluvná 

cena“). 

 

3. Cena Predmetu Rámcovej dohody sa vypočíta ako predpokladaný počet účastníkov x 

cena za 1 set občerstvenia. Cena za 1 set občerstvenia podľa článku I ods. 1 Rámcovej 

dohody je konečná a nemenná a sú v nej započítané všetky náklady Dodávateľa, ktoré 

mu vzniknú pri zabezpečovaní Predmetu Rámcovej dohody, vrátane balenia a doručenia 

do sídla Objednávateľa. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu vypočítanú podľa ods. 3 tohto článku Rámcovej 

dohody na základe faktúr - daňových dokladov, vystavených Dodávateľom. Faktúry budú 

vystavené v eurách a musia okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať aj opis 

Predmetu Rámcovej dohody, cenu Predmetu Rámcovej dohody, dátum dodania Predmetu 

Rámcovej dohody, dátum vystavenia a splatnosti faktúr a číslo Rámcovej dohody. Ak 

faktúry nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti daňového dokladu, alebo v nich 

budú uvedené nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ich 

Dodávateľovi na dopracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 

faktúr dňom doručenia opravených alebo doplnených faktúr Objednávateľovi so 

všetkými dohodnutými náležitosťami. 

 

5. Dodávateľ vystaví a doručí faktúry najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

Predmetu Rámcovej dohody Objednávateľom, v zmysle objednávky v súlade s čl. I ods. 
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2 tejto Rámcovej dohody. Prílohou faktúr budú dodacie listy potvrdené Zmluvnými 

stranami. Faktúra je splatná v lehote 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  

 

 

Čl. III 

Termín, miesto vykonania Predmetu Rámcovej dohody a komunikácia Zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet Rámcovej dohody v rozsahu uvedenom v 

objednávke, a to v čase a za podmienok určených v objednávke a tejto Rámcovej dohode. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet Rámcovej dohody riadne a včas, t. j. podľa zadania 

Objednávateľa v jednotlivých objednávkach. Hlavným miestom dodania Predmetu 

Rámcovej dohody je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví Rámcovej dohody. V prípade, 

ak objednávka neobsahuje určenie miesta dodania Predmetu Rámcovej dohody, platí, že 

ide o priestory v sídle Objednávateľa na adrese uvedenej v záhlaví tejto Rámcovej dohody. 

 

3. Výzva, výpoveď, odstúpenie od Rámcovej dohody, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny 

úkon jednej Zmluvnej strany (ďalej len „Písomnosť“) sa považujú za doručené druhej 

Zmluvnej strane, ak boli zasielané na adresu pre doručovanie druhej Zmluvnej strane 

uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody, resp. na adresu, ktorú táto Zmluvná strana 

naposledy písomne oznámila druhej Zmluvnej strane. Písomnosť sa považuje za doručenú 

dňom, v ktorom druhá Zmluvná strana Písomnosť prevzala alebo odmietla prevziať, alebo 

v ktorom sa Písomnosť vrátila späť ako nedoručená alebo neprevzatá v odbernej lehote.  

 

4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, 

ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Písomnosti alebo bankového 

spojenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej Rámcovej dohody, zmenu, či zánik ich 

právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankové spojenie, 

z ktorého majú byť platby vykonávané, bankové spojenie, na ktorý majú byť platby 

uhrádzané a údaje týkajúce sa objednávok. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto 

povinnosť, nie je oprávnená namietať, že jej nebola doručená Písomnosť, a zároveň 

zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu druhej Zmluvnej strane . 

 

5. V prípade, ak je ustanovená v tejto Rámcovej dohode možnosť doručovania Písomnosti 

a inej zásielky prostredníctvom e-mailu, považuje sa za doručenú správa, ktorá je potvrdená 

druhou Zmluvnou stranou. 

 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Rámcovej dohody realizovať Predmet 

Rámcovej dohody na základe objednávok Objednávateľa s odbornou starostlivosťou. 
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2. Dodávateľ vyhlasuje, že má platné oprávnenie poskytovať služby definované v čl. 

I Rámcovej dohody, respektíve zabezpečiť Predmet Rámcovej dohody na základe 

požiadaviek Objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za Predmet Rámcovej dohody za 

každú objednávku definovanú v čl. I ods. 2 Rámcovej dohody. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Predmetu 

Rámcovej dohody oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim 

alebo sprostredkovateľským orgánom a  Objednávateľom. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám, ktorými sú najmä: príslušný 

riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 

Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 

spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej 

Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto 

odseku. 

 

 

Čl. V 

Zmluvné sankcie 

 

1. Ak Dodávateľ spôsobí Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich 

z právnych predpisov alebo z tejto Rámcovej dohody akúkoľvek škodu, zodpovednosť  

za škodu a povinnosť náhrady takto spôsobenej škody sa bude riadiť a spravovať 

ustanoveniami § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

2. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením Predmetu Rámcovej dohody, t. j. ak Dodávateľ 

nezabezpečí Predmet Rámcovej dohody riadne (najmä v požadovanej kvalite, množstve, 

spôsobe zabalenia, mieste plnenia) a/alebo včas (podľa času určeného v objednávke) má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Dodávateľovi vo výške hodnoty 

Predmetu Rámcovej dohody podľa objednávky Objednávateľa, s ktorou je Dodávateľ  

v omeškaní. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 

 

 

Čl. VI 

Reklamácia 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi Predmet Rámcovej dohody v kvalite, 

množstve a v cenách podľa tejto Rámcovej dohody a podľa podmienok zaužívaných  

v bežnom obchodnom styku. V prípade, že dané podmienky nebudú hoci len sčasti splnené, 

má Predmet Rámcovej dohody vady. Vady je Objednávateľ povinný písomne reklamovať u 
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Objednávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej 

reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom. Ak Dodávateľ dodá Predmet Rámcovej 

dohody s vadami, Objednávateľ má právo požadovať zľavu vo výške 50 %  z ceny Predmetu 

Rámcovej dohody podľa konkrétnej objednávky a/alebo odstúpiť od jednotlivej objednávky 

a/alebo od Rámcovej dohody. 

 

 

Čl. VII 

Ukončenie Rámcovej dohody 

 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu (Celkovej 

zmluvnej ceny) podľa článku II ods. 2 Rámcovej dohody podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr. 

 

2. Pred uplynutím doby podľa ods. 1 tohto článku môže byť Rámcová dohoda ukončená len: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo 

b) odstúpením od Rámcovej dohody podľa ustanovení Obchodného zákonníka, zákona 

č. 343/2015 Z. z. alebo podľa tejto Rámcovej dohody, 

c) písomnou výpoveďou Objednávateľa alebo Dodávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je 21 - dňová a začína plynúť prvým dňom po dni, v ktorom 

bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, 

d) odstúpením od Rámcovej dohody, pričom každá zo Zmluvných strán je oprávnená 

odstúpiť od tejto Rámcovej dohody pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti 

druhou Zmluvnou stranou (napr. vyúčtovanie vyššej ceny za poskytnuté služby ako je 

dohodnutá, nedodržanie záväzku Dodávateľa poskytnúť služby dohodnutým spôsobom, 

v dohodnutom množstve, kvalite, mieste, termíne a čase a pod.) alebo keď sa pre druhú 

Zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

 

3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody v prípade omeškania Objednávateľa 

so zaplatením ceny za Predmet Rámcovej dohody vyúčtovanej na základe faktúry v súlade 

s článkom II ods. 4 Rámcovej dohody o viac ako šesťdesiat (60) dní po jej splatnosti.  

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto Rámcovej dohody musia byť realizované písomne formou 

jej dodatkov, obojstranne odsúhlasených a podpísaných Zmluvnými stranami, pričom 

akákoľvek zmena Rámcovej dohody musí byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.  
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3. Táto Rámcová dohoda a vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia platnými a účinnými 

právnymi predpismi, predovšetkým Obchodným zákonníkom a zákonom č. 343/2015 Z. z. 

 

4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Rámcovej dohody stane neplatným, nie je tým dotknutá 

platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody, ak právne predpisy 

neustanovujú inak. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenie nahradiť iným 

ustanovením, ktoré sa mu bude svojím obsahom a účelom čo najviac približovať.  

 

5. Táto Rámcová dohoda  je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom Objednávateľ 

dostane päť (5) rovnopisov a Dodávateľ jeden (1) rovnopis. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli. 

Rámcová dohoda  je  prejavom ich slobodnej, vážnej, určitej vôle, neuzatvorili ju v omyle, 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom Rámcovej dohody 

ju podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 23.04.2019                                   V Bratislave dňa 12.4.2019 

 

 

Za Objednávateľa :     Za Dodávateľa : 

 

                   v.r.                                                                                      v.r. 

_______________________________  _______________________________ 

Mgr. Patrik Krauspe     Ing. Štefan Demovič D a S  

vedúci Úradu podpredsedu vlády SR   Ing. Štefan Demovič, majiteľ 

pre investície a informatizáciu 

 


