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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODAVKU TOVARU 
uzatvorená podľa zák.č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 
Predávajúci: EMATRADE s.r.o 

Krosnianska 79 
040 22 Košice 
IČO: 46954767 
DIČ:2023670495 
IČ DPH. SK2023670495 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
číslo účtu: 2920894085/1100 
Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy:Erik Leško-konateľ 
mail: obiednavky@ematrade.sk  
tel.č. 0907918612 

Kupujúci: Materská škola 
S.H. Vajanského 5 
07101 Michalovce „ - p 
IČO: 35542128 DIČ: 202163552 
Bankové spojenie: PRÍMA BANKA SLOVENSKO a.s., Žilina 
číslo účtu: 426 035 4006/5600 
Zastúpený: Anna Veľková, riaditeľka MŠ tel: 056/64 24 184 

II. Základné ustanovenia 

Účastníci tejto kúpnej zmluvy sa dohodli, že na základe tejto zmluvy predávajúci dodá kupujúcemu tovar 
určený ako predmet zmluvy bod 3 tejto zmluvy za podmienok dojednaných touto zmluvou a kupujúci sa zaväzuje 
za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

III. Predmet zmluvy 

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu cukrovinky a cereálne tyčinky a ostatné 
komodity podľa aktuálnej ponuky predávajúceho na základe aktuálnej objednávky kupujúcemu s tým, že 
konkrétny predmet a čas plnenia musia byť zo strany kupujúceho upresnené najneskôr 24 hodín pred expedíciou 
písomne, faxom, mailom alebo telefonicky. 

IV. Dohoda o kúpnej cene - spôsob jej určenia 
1.Predávajúci a kupujúci sa v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na spôsobe 
dojednávania kúpnej ceny za dodaný predmet zmluvy a to tak, že pre dodaný predmet kúpnej zmluvy platí cena, 
ktorá je uvedená v ponuke na predmet obstarávania a ktorá bude uvedená v dodacom liste v deň uskutočnenia 
dodávok tovaru kupujúcemu. 
2.Zmeny cien predávajúci vopred oznamuje pri objednávke a tieto sú pri následnom rozvoze kupujúcemu 
uvedené pri dodávke na dodacom liste. Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu nový platný cenník tovaru. 
Jednorazovo je možné zvýšiť, resp. znížiť cenu oproti základnému cenníku predávajúceho maximálne do výšky 
20%. 
3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky objednaného tovaru z dôvodu zmeny cien najneskôr v 
deň a čase dodania dodávky tovaru. V prípade, že kupujúci tovar prevezme, platí, že svojim konkludentným 
konaním súhlasí s upravenou cenou dodania tovaru. Túto cenu potvrdením objednávky akceptuje predom. 
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V. Dohodnuté platobné podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje za dodaný tovar vykonať vyúčtovanie vo forme faktúry - max. 2 x mesačne-, 
ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar vyúčtovanom na základe faktúry predávajúceho v lehote 
splatnosti, ktorá bola medzi účastníkmi dohodnutá 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má 
predávajúci právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z neuhradenej sumy 
faktúry odo dňa splatnosti do dňa úhrady jednotlivých čiastkových úhrad celkovej faktúrovanej sumy. 
Uhradením úroku z omeškania nezaniká nárok kupujúcemu na náhradu vzniklej škody. 

VI. Miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do miesta prevádzky kupujúceho. 
2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať do miesta určeného kupujúcim v ods. 1 tohto článku s dodacím 
listom prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. 
3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci 
právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli pri dodaní tovaru kupujúcemu a tiež právo na náhradu škody, 
ktorá predávajúcemu vznikla takýmto konaním kupujúceho. 
4. Pokiaľ kupujúci neodoberie objednaný tovar, má predávajúci právo účtovať a vymáhať od kupujúceho 
náklady dodania tovaru kupujúcemu, takisto má predávajúci právo na náhradu škôd, ktoré vznikli pri 
zabezpečovaní dodania tovaru na dojednané miesto plnenia. 
5. Kupujúci je oprávnený po dohode s predávajúcim prevziať predmet plnenia podľa tejto zmluvy aj v sídle 
predávajúceho. 

VII. Ďalšie dohodnuté podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v kvalite podľa platných STN upravujúcich výrobu, uskladňovanie 
a dodávky predmetu tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje podľa týchto platných STN tovar uschovať, 
expedovať a predávať. 
2. Prípadné reklamácie vadného tovaru sa riešia ust. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Zjavné vady /chýbajúci tovar, poškodený tovar a pod./ je kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste s 
podpisom kupujúceho a zodpovedného pracovníka predávajúceho /osádka vozidla/ v deň dodávky tovaru. 
Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej záručnej doby - spotrebnej lehoty na 
obale tovaru. Formálne vady pre fakturáciu /klamné údaje/najneskôr do 30 dní od fakturácie. 
3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na dodanom tovare v predajnej sieti kupujúceho. 
4. Vadné plnenie časti fakturovanej dodávky tovaru nie je dôvodom k nezaplateniu faktúry, resp. jej časti. 
Takýto prípad bude riešený dobropisom k faktúre po vybavení reklamácie v prípade jej uznania 
predávajúcim. 
5. Množstvo a druh tovaru uvedené v objednávkovom liste môže kupujúci upraviť telefonicky alebo osobne 
najneskôr do 9.00 hod., deň pred dodaním tovaru. U zmien vykonaných po tomto termíne predávajúci 
nezaručuje ich splnenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny objednaného tovaru za tovar tej istej 
kvality, druhu a sortimentu podľa stavu zásob, pokiaľ kupujúci v objednávke zámenu neoznačí. Predávajúci 
neoznamuje vykonané zmeny, zámeny alebo nesplnenie objednávky kúpu-júcemu, nevybavené položky 
eviduje ako nesplnené a presúva ich plnenie do nasledujúcich dodávok. Kupujúci má právo v prípade 
nesúhlasu u takéhoto dodatočného plnenia tovar vrátiť. 
6. Kupujúci je povinný v súlade s ustanovením § 39 a 40 Potravinového kódexu č. 195/96 Z.z. pri osobnom 
odbere na prepravu výrobkov používať také dopravné prostriedky, ktoré nesmú nepriaznivo ovplyvňovať 
ich kvalitu, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám a udržiavajú stanovené podmienky úschovy výrobkov 
počas trvania prepravy. 
7. Súčasťou ceny dodávky sú prepravné obaly - prepravky, palety. Predávajúci nie je povinný prevziať 
väčšie množstvo obalov než ich dodal a má zaevidované. Pre prípadný spor je rozhodná evidencia obalov 
u predávajúceho. Režim hospodárenia s vratnými obalmi sa bude uskutočňovať zásadne výmenným 
spôsobom. Za obaly, ktoré predávajúci použije pri vlastnom dodaní tovaru, poskytne kupujúci 

predávajúcemu obaly náhradné, rovnakého druhu a kvality . 
V prípade, že kupujúci nepripraví na výmenu dostatok obalov, čo do druhu a kvality, má predávajúci právo 
faktúrovať kupujúcemu cenu obalov vo výške rozdielu medzi dodanými a vrátenými obalmi. 
8. Minimálny jednorázový odber pri rozvoze tovaru nie je obmedzený množstvom tovaru ani výškou ceny. 
Dodávka tovaru môže byť vykonaná podľa požiadavky kupujúceho v deň zadania objednávky. 
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za akosť dodaného tovaru, za bezchybnosť jeho balenia, za označenie 
tovaru a za to, že na tovar sa bude vzťahovať potrebná záručná lehota v čase jeho uvedenia do spotreby 
(maximálne 2 dni od dodávky u rýchlo skaziteľného tovaru). 



VIII. Doba platnosti zmluvy 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že zmluva je uzavretá na dobu určitú a je platná od 
do 

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží jedno vyhotovenie a jedno 
vyhotovenie obdrží predávajúci. 
2. Účastníci tejto zmluvy svojim podpisom potvrdzujú, že sa s jej obsahom riadne oboznámili, porozumeli 
všetkým jej ustanoveniam a konštatujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle a bola spísaná vo 
forme, na ktorej sa účastníci dohodli. 
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené po dohode obidvoch strán len v písomnej forme. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma účastníkmi. 
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Predmet zákazky: Cukrovinky a cereálne tyčinky 

Cenová ponuka 

Školská jedáleň pri Materskej škole, Vajanského 5. 071 01 Michalovce 

Sortiment výrobkov Merná 
jednotka 

Predpokladané 
množstvo 

Jednotková cena 
v Eur bez 

DPH/ za kg, ks 

Cena spolu v Eur 
bez DPH DPH 20 % Cena spolu v Eur 

s DPH 

Cereálne tyčinky 
banánové ks 250 

Cereálne tyčinky 
jahodové ks 250 0 ,1b A^ ^ 
Cereálne tyčinky 
orieškové ks 250 A ^ o oo{ ^ 
Cereálie do mlieka ks 30 Coí OV A\ ^o 
Nutela 400g ks 7 Aú JL\ S QLyS-
Nutela 350g ks 7 l 4 (f ( ^ 
Tyčinka FIT 22g ks 1000 o; si A 
Tyčinka čokoládová 28g ks 450 <o{JL<1 AO(f, o^ cM, <oO A 
Tyčinka čokoládová 50g ks 950 JL<ťS{ 

Tyčinka ovocná 28g ks 200 (oo (o 
Výživa detská 190g ks 250 <0,b=> 4*0(0/? 
SPOLU 
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