
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 
(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,
§ 3 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany:

Kupujúci: ŠJ pri 21. MŠ
S.H. Vajanského 5 
071 01 Michalovce

IČO: 35542128 
tcl. 0566424184 
(ďalej len ,, kupujúci“)

Predávajúci: Ine. Miloš Varjassy, Pekáreň Palín
072 13 Palín 142

IČO: 43610773 
DIČ : 1038882416 
Zapísaný : ŽR 
reg.č.:840-15326
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1313044009/1111
IBAN: SK70 1111 0000 0013 1304 4009
tel : 056 6497310
(ďalej len „pre dávajúci “)

II.
Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona.

III.



Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho tovarom : Chlieb, pečivo a 
ostatné pekárenské výrobky.

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy na základe 
písomnej objednávky kupujúceho do 24 hodín od vystavenia objednávky.

2. Miestom dodania je :ŠJ pri 21. MŠ

3. Množstvo tovaru predmetu zákazky bude upresňované objednávkami zo strany 
kupujúceho.

4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady : dodacie 
listy a faktúra

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. . o cenách. Kúpna cena bude vrátane DPH. Zmluvná cena obsahuje 
všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia.

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v ponuke na predmet obstarávania a zároveň v 
platnom ponukovom liste a ktorá bude uvedená v dodacom liste v deň uskutočnenia dodá
vok tovaru kupujúcemu

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré 
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie 
listy. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy 
sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho 
na účet predávajúceho.

4. V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu miesta dodania. Kúpna cena je 
stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovaru 

bude riešené dodatkami, vypracovanými na základe aktuálnych cenníkov predávaj úce- 
ho,platnými v čase predaja. Rozšírenie sortimentu a zvýšenie cien v zmysle čl. VI bod 1 
bude mať za následok zvýšenie celkovej zmluvnej ceny, uvedenej v čl. V bod 2) zmluvy.

VI.



Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich 
zo všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to 
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami, a to až po uplynutí 6 mesiacov

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný :
- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom, 
alebo podpísaním dodacieho listu

2. Kupujúci je povinný:
-  v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar.
- vykonať kontrolu dodaného tovaru a reklamáciu uplatniť do termínu stanoveného 

zákonom.

3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

IX.
Zmluvné pokuty

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty:

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0.02 % 
z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 
0.02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.



Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.

XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom. že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, 
ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami . Nepodpísanie dodatku do 30 dní zakladá dôvody na 
ukončenie zmluvného vzťahu. .

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 
dva a predávajúci dva exempláre

4. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami 
Trvanie zmluvyrod 1.5.2016 -  30.4.2018

5. Predávajúci prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, 
na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

7. Výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac.

V Paline J.? - */■
, 'loš VARJASí 
e kare  ň Palín

'IČO: 43610773 
’PW: §K 103888241( 
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V Michalovciach j - f .  4 -

Materská škola 
Michalovce

S. H. O'5
predávajúci kupujúci



Predmet zákazky = Chlieb - pečivo

Cenová ponuka

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

Sortm ent výrobkov M erná
jednotka

Predpokladané
m nožstvo

Jednotková cena 
v E ur bez 

D P H /kg , ks

Cena spolu  
v E ur  

bez D P H

D P H  % Cena spolu  
v Eur  

s D P H

Chlieb tmavý nekrájaný kg 1320 0,864 1140,48 10 1254,53

Chlieb cereálny kg 20 1,500 30,00 20 36,00

Chlieb celozrný kg 20 1,600 32,00 20 38,40

Rožok biely 40g ks 450 0,050 22,50 20 27,00

Rožok grahamový 50 g ks 380 0,067 25,46 20 30,55

Šatôčka lekvárová ks 130 0,198 25,74 20 30,89

Šatôčka tvarohová ks 100 0,198 19,80 20 23,76___________
Šatôčka jablková ks 220 0,198 43,56 20 52,27

Závin orechový ks 10 1,500 15,00 20 18,00

Závin makový 600 g ks 10 1,500 15,00 20 18,00

Vianočka 300 g ks 180 0,550 99,00 20 118,80

Sendvič 400 g ks 90 0.495 44,55 20 53,46

SPOLU 1513,09 1701,66

Vypracoval : Ing.Miloš Varjassy
Pekáreň Palín 
072 13 Palín 142 
IČO: 43610773

Výsledná suma : 1 513,09 € bez DPH
1 701,66 €  s DPH

Ing. Miloš VARJASSY 
P ekáreň  Palín
IČO: 43610773 

IČ DPH: SK1038882416 
TEL.: 056 / 649 7310


