
RÁMCOVÁ  ZMLUVA NA DODÁVKU POTRAVÍN 

 

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/ 1991 Z. z.  v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona  č. 

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

predpisov a podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka(ďalej len zmluva) medzi 

nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Kupujúci: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Sídlo: Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače 

IČO:17050308 

DIČ:2021041891 

Zastúpený:Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 

Tel.: 036/6341981 

a 

Predávajúci: Bidfood Slovakia, s. r. o.  

Sídlo:  Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad  Váhom 

IČO: 34152199 

IČ pre daň: SK2020168359 

Zastúpený: Ing. Petr  Sekula, konateľ 

Bankové spojenie: ČSOB 

Číslo účtu: 8010 0611022233/7500 

Tel. : 032/7742811 

I. Predmet zmluvy 

1.Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných 

podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu potraviny: Mrazené polotovary, 

sterilizovaná zelenina. 

2.  Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, určený čo do množstva 

a druhu kupujúcemu v zmysle doručených objednávok. 

 3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej kvalite a termíne do 

určeného miesta dodania a odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na dodaný tovar.  

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  



II. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena potravín dodaných v zmysle tejto zmluvy je odhadnutá na 7 000,00 Eur bez DPH počas 

obdobia trvania tejto zmluvy. 

 2. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a je  uvedená v ponukovom liste dodávateľa, ktorá je súčasťou tejto 

zmluvy. Ceny uvedené v prílohe sú bez DPH a zahŕňajú všetky náklady spojené s dodaním tovaru, 

vrátane dopravy tovaru do miesta dodania. Ceny sú konečné a nemenné počas trvania platnosti 

zmluvy.  

3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 

dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru kupujúcim. 

 4. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim. 

Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia a predávajúcu ju doručí zašle kupujúcemu do 3 

dní od vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet 

predávajúceho.  

5. V prípade, ak faktúra má vecné alebo formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti 

daňového dokladu, má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu, pričom lehota splatnosti 

faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry. 

 

III. Doba trvania zmluvy 

1.Zmluva sa uzatvára na dobu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, v znení neskorších predpisov.  

 

IV. Objednanie tovaru 

 1. Kupujúci bude objednávať tovar písomnou objednávkou, ktorú zašle predávajúcemu faxom, e-

mailom, poštou, telefonicky, alebo predloží osobne.  

2. Predávajúci potvrdí objednávku faxom, e-mailom alebo telefonicky najneskôr do začiatku 

nasledujúceho pracovného dňa, po jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie 

objednávky kupujúceho sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky.  

 

V. Dodanie tovaru  

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim v 

objednávke; pokiaľ nie je termín dodania v objednávke uvedený, do 3 pracovných dní od doručenia 

objednávky.  

2. Predávajúci realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 07:00hod. do 14:00 hod. Predávajúci 

je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je sídlo školy, kontaktná osoba : Marta 

Kovácsová, vedúca kuchyne. 



3. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list, na ktorom kupujúci potvrdí 

prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie 

dodacieho listu ostane kupujúcemu.  

 

VI. Akosť tovaru a záruka 

 1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite, množstve a v sortimente v súlade 

s touto zmluvou.  

2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti /trvanlivosti/ spotreby, vzťahuje 

sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti /trvanlivosti/ spotreby - dodaný tovar nesmie mať v 

dobe jeho príjmu objednávateľom menej ako 30 dní do uplynutí doby použiteľnosti.  

3. V prípade nedostatkov zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať a 

vrátiť ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto nedostatky kupujúci uvedie do 

dodacieho listu.  

4. Zistené nedostatky tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné 

odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku kupujúceho z nedostatkov bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 3 dní od oznámenia.  

 

VIl. Obaly  

1. V prípade, ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách a pod.), druh a  

počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste. Obeh vratných obalov bude založený na 

výmennom systéme a predávajúci nebude kupujúcemu fakturovat' cenu vratných obalov. Kupujúci 

bude vratné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke 

tovaru, najneskôr však do 30 dní od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci 

povinný vrátiť predávajúcemu obaly do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením 

vratných obalov znáša predávajúci. 

 

VlIl. Sankcie 

1. Pre prípad nedodržania dohodnutých podmienok sú dohodnuté nasledovné sankcie:  

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny nedodaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvnou pokutou nie 

je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, 

 b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením fakturovanej ceny má predávajúci právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy. 

 2. Lehota splatnosti sankcií je 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým oprávnená zmluvná strana 

uplatňuje nárok na zaplatenie sankcie.  

 

IX. Odstúpenie od zmluvy 

1.Táto zmluva zaniká: 

 a.písomnu dohodou Zmluvných strán, 

 b.výpoveďou s 2-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, 



 c.výpoveďou s 15-dňovou lehotou z dôvodu hrubého porušenia ustanovenia tejto zmluvy 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán, 

2. Odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo jednotlivej objednávky je možné v prípadoch stanovených 

zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve.  

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, najmä ak predávajúci je v omeškaní s 

dodaním tovaru o viac ako 5 pracovných dní.  

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, ak kupujúci je v omeškaní so 

zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 30 dni po uplynutí lehoty splatnosti. Ktorákoľvek zo 

zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán 

podstatne porušuje povinnosti voči oprávnenej zmluvnej strane vyplývajúce z tejto zmluvy a k 

náprave nedôjde ani po písomnom upozornení. Odstúpenie od tejto zmluvy alebo od jednotlivej 

objednávky oznamuje oprávnená zmluvná strana písomne s uvedením dôvodov odstúpenia, 

oznámenie o odstúpení musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za zmluvnú stranu v tejto veci. 

Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy / jednotlivej objednávky sa zasiela poštou ako doporučená 

zásielka s doručenkou na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve. Odstúpenie je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení. Odstúpením nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

 

X. Záverečné dojednania 

Záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou 

písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvným stranami.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, jej 

ustanovenia sú im zrozumiteľné a určité, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak súhlasu ju 

potvrdzujú svojim podpisom. 

 

 

 

V Tlmačoch 1.1.2018 

 

 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 


