
R Á M C O V Á D O H O D A 
na dodávku mäsových výrobkov pre Š.I T n U A D 

uzatvorená v súlade s § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník") 

I. Zmluvne strany 
kupujúci: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ( TnUAD ) 

Študentská 2 
911 50 Trenčín 
štatutárm zástupca : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

poverený výkonom funkcie rektora TnUAD 
IČO : 31118259 
DIČ:2021376368 
bankové spojenie : štátna pokladnica 
číslo ú č t : 7000240911/8180 

TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení 
zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002. 
(ďalej len „Kupujúci") 

a 

predávajúci: Anton Fabuš - Peter Fabuš - FABUŠ 
Borčice 37, 018 53 
IČO: 31038981 
IČ DPH: SK 1020503418 
Bankové spojenie: Volksbank. Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 4250119707/3100 

Zápis v ZR: Obvodný úrad Trenčín, č.: 302-379 

Článok I. 
Predmet Rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je dodávka mäsových výrobkov pre SJ TnUAD. 
2. Predávajúci týmto predáva predmet Rámcovej dohody a Kupujúci sa zaväzuje za prevzatý 

tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa ďalej uvedených podmienok. 
3. Plnenie Rámcovej dohody je možné len na základe uzatvorených čiastkových zmlúv vo 

forme samostatných objednávok. Čiastkovou zmluvou sa pre účely tejto Rámcovej 
dohody rozumie písomná objednávka vystavená Kupujúcim, odsúhlasená a potvrdená 
Predávajúcim počas doby trvania tejto Rámcovej dohody. 

4. Po podpise tejto Rámcovej dohody bude uzatvorená prvá čiastková zmluva. Osobou 
oprávnenou vystavovať a podpisovať čiastkové zmluvy /a Kupujúceho je vedúca ŠJ 
TnUAD. 

Článok II. 
Cena za predmet Rámcovej dohody 

1. Cena za predmet Rámcovej dohody, respektíve súhrn zmluvných cien čiastkových zmlúv, 
nesmie byť počas doby platnosti tejto Rámcovej dohody vyšší ako 10.000.- EUR bez DPH. 
(slovom: desaťtisíc EUR.) 

2. V prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto Rámcovej dohody, je uvedená cena za 
jednotlivé druhy mäsových výrobkov a je záväzná počas celej doby trvania tejto zmluvy. 
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3. K zmene cien jednotlivých druhov mäsových výrobkov uvedených v Prílohe č. 1. môže 
dôjsť iba v prípade zmeny štátom stanovených sadzieb, colných sadzieb, dovoznej 
prirážky, DPH. Úprava ceny predmetu Rámcovej dohody v zmysle čl II, ods. 2 bude 
realizovaná v dodatku k tejto Rámcovej dohode. Dovoz a dodanie tovaru je bezplatné. 

Článok III. 
Platobné podmienky 

1. Účastníci sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. II, ods. 2, tejto 
Rámcovej dohody v celkovej sume na základe faktúr Predávajúceho. Faktúra vo výške 
celkových nákladov je splatná do 14 dní od jej doručenia Kupujúcemu. 

2. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 
3. V prípade, ak ľaktúra nie je vystavená podľa tejto Rámcovej dohody, má Kupujúci právo 

vrátiť ju do termínu splatnosti Predávajúcemu na jej opravu. Lehota splatnosti začne 
plynúť až po doručení opravenej faktúry. 

4. Predávajúci má právo v prípade omeškania platby Kupujúceho s úhradou podľa čl. III., 
ods. 1 tejto Rámcovej dohody na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

5. V prípade, ak Predávajúci je v omeškaní s dodávkou predmetu tejto Rámcovej dohody. 
Kupujúci je oprávnený fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z celkovej ceny dodávky za každú deň omeškania. 

Článok IV. 
Dodávka, plnenie a objednávka tovaru 

1. Dodávky Predávajúci zabezpečí na svoje náklady na základe písomnej, alebo 
telefonickej objednávky. Predmet Rámcovej dohody kupujúci objedná 24 hodín pred 
dodávkou, v prípade akútnej potreby v deň dodávky. 

Článok V. 
Povinnosti Kupujúceho 

1. Kupujúci určí pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru, ktorý jeho prebratie potvrdí 
podpisom v dodacom liste alebo faktúre. Objednávku a prevzatie tovaru môžu vykonať 
poverené osoby kupujúcim: 
meno a priezvisko: Reková Janka 

Ing. Hrudová Soňa 
Poleková Zuzana 
Černák Milan 

Článok VI. 
Povinnosti Predávajúceho 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvá mäsových výrobkov v stanovenom 
čase a na stanovené miesto. 

Článok VII. 
Kvalita a množstvo dodávaného tovaru 

1. Podľa potravinového kódexu SR - zloženie výrobku a doba spotreby bude vyznačená na 
etikete alebo potlačí obalu. 

2. Kupujúci má právo reklamovať množstvo a kvalitu tovaru len pri jeho preberaní. 
Neskoršie reklamácie Predávajúci neakceptuje s výnimkou skrytých chýb tovaru (hnisavé 
ložisko v jadre údenárskych výrobkov, cudzí predmet vo výrobkoch a pod.), s čím 
Kupujúci súhlasí. 

3. V prípade, že Kupujúci žiada neštandardné balenie výrobku alebo gramáž je potrebné 
tovar objednať písomne alebo e-mailom. 
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Článok VIII. 
Odstúpenie od Rámcovej dohody a jej zánik 

1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípade, ak druhá 
zmluvná strana, napriek písomnému upozorneniu, poruší ustanovenie tejto Rámcovej 
dohody závažným spôsobom. Za závažné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje 
najmä zmena dohodnutej ceny v zmysle článku II. ods. 2 a nedodanie množstva 
objednaného tovaru v stanovenom čase. 

2. Odstúpenie od Rámcovej dohody podľa bodu č. 1 tohto čl. VIL, musí mať písomnú formu 
a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej 
dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Rámcovej 
dohody druhej zmluvnej strane. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Rámcovú dohodu možno doplniť, alebo meniť len formou písomných dodatkov 
k Rámcovej dohode, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody. Vzťahy touto Rámcovou 
dohodou výslovne neupravené sa prednostne riadia príslušnými ustanoveniami zo 
zadávacej dokumentácie zákazky, následne Obchodným zákonníkom a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uzatvorený dodatok musí byť v súlade s §9, 
ods. 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva 
rovnopisy a Predávajúci jeden rovnopis. 

3. Prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody tvorí cena za jednotlivé druhy mäsových výrobkov. 
4. Rámcová dohoda je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2013 a nadobúda platnosť dňom 

jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred podpísaním riadne 
prečítali, že dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné a zrozumiteľné. 

6. Prílohami tejto dohody sú: Cenník ako príloha č. 1 (v zmysle čl. II.) a výpis 
Predávajúceho zo živnostenského registra ako príloha č. 2. 



na d o d á v k u 

Príloha č.1 k rámcovej dohode 
m ä s o v ý c h v ý r o b k o v pre Š J T r e n č i a n s k e j u n i v e r z i t y 

A l e x a n d r a D u b č e k a v T r e n č í n e . 

Mäsové v ý r o b k y : 

Názov 
C e n a bez DPH v 

EUR 
Sedliacka t lačenka 1,60 

Jaternice VB 1.65 

Šunková saláma 2,89 

Pološunková saláma 1,95 

Strážovská saláma 2,98 

Vysočina saláma 3,09 

Nitran saláma 4,95 

Malokarpatská saláma 4,59 

Bravčová klobása 2,55 

Ipeľská klobása 1,99 

Záhradkárska klobása 2,45 

Gazdovská klobása 2.35 

Obyčajné párky 1 55 

Bratislavské párky 2.35 

Púchovské párky 1,98 

Viedenské párky 3,55 

HOT-DOG párky 1,40 

Šunka Sen údená 3,78 

Bravčová šunka 2,50 

Dusená šunka štandard 3.35 

Dusená šunka špeciál 4.50 

Pražská šunka 3,80 

Šunka Angel ika 3,69 

Údená slanina b.k. 1,90 

Údená slanina s k. 3,30 

Oravská slanina voľná 3.89 

Gazdovská slanina voľná 4,10 

Údená krkovička s k 3,56 

Údená krkovička b.k. 4,39 

Údené karé s k 3,90 

Údené karé b.k. 4.75 

Údené plece rolované 3,69 

Údené stehno šál 4,75 

Pečeňový syr 1,90 

Jemná saláma 1,40 

Ponúkaný sortiment spĺňa požiadavky na zdravotnú nezávadnosť, hygienu, požiadavky na zloženie 

a kvalitu potravín, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie, 

označovanie, skladovanie, prepravu a manipuláciu s nimi a ich obeh v súlade s platným 

Potravinovým kódexom SR a Zákonom o potravinách č.152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Sortiment bude dodávaný v zodpovedajúcej kvalite a množstve podľa jednotlivých objednávok 

(aj telefonicky a to minimálne 24 hod pred realizáciou dodávky) na základe aktuálnej potreby 

do 8,00 hod. do skladových priestorov kupujúceho. 

Preprava tovaru bude zabezpečená v zmysle hygienických predpisov na prevoz sortimentu. 


