
Rámcová dohoda'. ..i.J.P.8..
uzatvorená pocll'a § 83 zákona ě. 34312015 Z, z. o vereJnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorýclr zákotrov v ztretlí neskorších predpisov a podl'a § 269 ods. 2 Obchodnélro zákonníka za
ťrčelom dodarria tovarov pod Irázvotl: ooOvocie a zelenina"

Kupujúci:
Sídlo:
Štatr.rtárny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtr-r (IBAN):

C|.I
§trany rámcovej dohody

Materská škola, Budapeštianska 1o Košice
Budapeštianska 1,040 13 Košice
Mgr.Iveta Strukanová
35559420
2021793048
Prima banka Slovensko a.s.
SK98 5600 0000 0005 09320007

Predávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo úětu (IBAN):
Zapísaný v:

(ďalej len ako,,kupujúci ")

a

HORTI s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
Ing. Tibor Horváth
43]92782
2022413910
VÚB banka a.s.,
SK75 0200 0000 0023 1755 0853
Obchodnom registri Okresnélro súdu Košice I Oddiel: SRO,
Vložka číslo:20626lY

(d'alej len ako ,preclál,citici ")

čl. rr
Predmet dohody

Táto ráncová dohocia (d'alej lerr ,,clohoda") sa uzatvára na základe verejrrélro obstarávania a
postt_tponr verejnélro obstarávania podl'a § 117 zákonač.34312015 Z. z. o verejnonr obstarávaní a
o zlnene a doplnení niektorýclr zákonov v zneni rreskorších predpisov zo dňa 3,1,2018 pod
názvom,. ooOvocie a zeleninaoo
Dolroda Lrrčrrje podrrrienky zadávania precltrretu dohocly počas jej platnosti, najmá ceny
a predpokladanélro množstva preclnretu dohody, Predtnet dohody brrde realizovaný samostatnýnri
ob.iednávkarli podl'a odseku 4.

Prednretom tejto zniluvy je závázok predávajúcel-ro dodávat'ovocie a zeleninu (,,d'alej len tovar")
pocll'a prílohy - Špecifikácia dodávky tovarll, ktorá tvorí neoclclelitel'nťr súčasť tejto zrnluvy
azávázok kuprrjúrceho prevziať tovar a zaplatit'kúrprru cenll vsúlade správanti a povinnosťatrri

zmluvných strán a poclrrrienkami dohoclrrutými v tejto zmluve.

Predávajírci sa zavázuje dodávat' tovar v l-nnožstve aternínoch špecifikovarrýclr v jeclnotliých
objeclnávkach clo školskej jeclálne Materskej školy, Btrdapeštiarrska 1, Košic a školskej jeclálne

elokovanélro pracoviska nraterskej školy Viedenská 34, Košice.

l.

2,

J.

4.



Cl. III
Cena a platobné podmienky

1, Cena tovartr .ie dohodrrrrtá podl'a zákona č. lB/l996 Z. z. o cenách v ztletrí neskoršíclr predpisov

a rra základe ťrspešnej účasti vo verejnej sťrťaživypísanej verejrrýrrr obstarávatel'otrr.

2. Cena zajeclnotliý tovar je uvedená vprílolre, Všetky ceny ttvedetlé vtejto dohode sú uvedené

vrátarre DPH. Dolroclnrrtá cetra obsahLrje všetky náklady predáva.|úrceho vrátane doručenia

a uloženia tovaru na nriesto ttrčenia,

3. Zmluvné strany sa dolrodli, že maxitnálna cella zatoyar dodaný na základe objedrrávok rnóže byť
do výšky 14.802,00 EUR bezDPH (slovom štrnásťtisícosemstotlva EUR) a17.762,40 EUR
s DPH (slovom setlemnástotisícseclemstošesťclesiatdva EUR 40/100) za clobu trvania zmluvy.
Cena je stanovená na základe oceneného Zozllalnu tovarovýclr drulrov, ktorý je nedelitel'notr

súčasťou znlluvy ako Príloha.
4. Zmlttvné stratty sa dohodli, že v prípade zvýšerria cietr energií a vstupných nákladov surovítt,

ktorýrn sa zvyšuje výrobná cena tovaru, rtróže dójsť k znrene dohodnutých cien, a to len písomnou
fonrrou po oclsúlrlasení oboch zmluvných strán. V prípacle neodsúhlasetria zmien zo strany

kupujúcelro, kupujúci oclstťrpi od zrnluvy a zrealizuje nové verejné obstarávanie. V prípade

zníženla cien kupLrjúrcitieto cerry bude akceptovať.

5. Kupujúci si vyhradzuje právo znížiť množstvo odberarrého tovartt, ak dójde k zrrížerriu jeho

firrančnýcli zdrojov a počtrr prihlásených stravníkov.

6. Kupqiťrci neposkytne predávajúrcemu žiadne záloL .

7. Kútpnu cellll za skutočne prevzaíý íovar zaplatí kuptrjúrci preclávajťrcetnu na základe faktúry
s náležitosťami clariového dokladu na ťtčet predávajťrceho uvedený v Čt. t tejto dohody a to do 30

dní odo dtia dolučenia faktúrry kupr,rjúcernu.

B. Súrčast'orr faktťrry nrusí byť aj dodací list podpísarrý kLrpLrjírcirn.

9. Vprípade, že faktťrra nebude obsahovať rráležitosti dariovélro clokladu, je kuprrjťrci oprávrrer,ý

faktťrrrr vrátiť predávajítcetnu. V takonrto prípade sa preruší plyrrutie lehoty splatnosti. Doručenítn

opravenej alebo doplnenej fbktúrry krrprrjúcenrrt začína plynúrť rrová 30 dňová leliota splatnosti.

10, Predávajúrci móže najrná s ohl'aclom na rrtotletrtálnu sitrrácirr na trhlt, v čase celoplošnej realizácie
akcií rra podporu predaja, stanovením dlhodobo rrízkyclr cieIt na vybrarré drulry tovarlr poskytnúrť

krrpt|úrcerrrtr rrižšiu cenu, ako je uvedené v ponukovej cene.

1,

čt. ry
Všeobecné podmienky

Pri vykonávaní činností spojerrýclr s realizáciou prednretu dohody predávajúci zodpovedá za

cloclržarrie všetkých právrryclr predpisov súrvisiacich s jeho činnosťou a clodaným tovarom.

Predávajúrci je povinný odovzdať kupujťtcetnu spolu s tovarotn potrebrré doklady k tovaru (cloclací

list a pocl,).

Nebezpečenstvo škody na tovare preclrádza z preclávajúcelro na kupujúceho okamihorn prevzatia
tovaru kupujúcirrr.

KLrprrjúlci nadobudtre vlastrrícke práva k predrnete kúrpy dňonr prevzatia tovarlt.

Predávajúci zoclpoveclá za kvalittr tovaru clo clátunrtt najneskoršej spotreby jedrrotlivých výrobkov.
Predáva.júci je povinný kupujútcemu plerrkázať doklad o oprávnení podnikať alebo potvrderrie

príslušného orgátltt, v ktoronr nrusí byt'zapísarrý predrnet podnikarria oprávňtrjúrci predávajúrceho rra

clodanie tovaru.
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7. V prípade ak predávajúci počas doby tt,vattia tejto dohody stratí oprávnenie ria poclnikanie

v rozsahu čirrrrostí nevylrIrlttIrýclr na plrrenie tejto clolrocly, _ie kuptriúrci oprávnený oclstúrpiť od te.jto

dohody.

čt. v
Dodacie podmienky

1, Mrrožstvo a druh tovaru btrdťr bližšie špecifikované v objednávke kupujúcim alebo inou osobou
poverel]otl štatutárnynl zástupcom krrpujúceho.

2. Objeclnávku kupujúci predloží predávajírcerntr najneskór deri pred tertrrítlotn dodávky a to do 10.00

lrod. KLrpLrjúci je oprávrrený objednávku v rnnožstve tovartt Ltpresrriť v deri dodávky tovaru a to
najneskór do 6.30 hod.

3. Objednávku kupujúci predloží predávajúcelTlu vo fornre e-mailtt, faxoIrr, poštou, te|efonicky alebo
osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúcelro.

4. Predávaj úci sa zavázuje dodávať tovar clentle do 7.30 hod.

5. Pri vzniku nepredvídarrýclr situácií na stratre kupujúrcelro je predávajúci povirrný dodat' tovar do 2
hodín ocl objednania tovatu.

6. KupLrjúrci je oprávrrený odmiettrut' prevzatie tovartt, ktorý rrebrrde spíňať kritéria alebo množstvo
podl'a tejto dohody a príslušných zákonov, Predávajúrcije povinrrý zabezpeéií' dodanie náhradrré|ro

tovaru bezchýb resp. v požadovanom množstve.

7. Ak predávajúrci nezabezpečí po odrnietnrrtí prevzatia tovaru podl'a bodLr 6 tolrto článku jeho

dodanie v požadovaIroIn l-nnožstve a hmotnosti a to do jednej hodiny od odrnietnutia, je kupujúci
oprávnený zrrršiť objednávku a zabezpečiť tovar od irrélro predávajúrcelro.

Cl. VI
Doba truania a skončenie dohody

l. Dolrocla sauzatvára odo dňa nadobudnutia jej úrčinnosti do: 1.9.2020
2. V prípade, že sa dosialrne predpokladané množstvo darrélro drulru tovarlt, zt-trluvný vzťalr pre daný

druh tovat,u končí dosiahnutím tolrto predpokladarrélro nlnožstva a.j ked' ešte neuplyrrula doba, na

ktorú bola táto dohoda uzavretá.

3. Pred uplynutírrr lehoty stanovenej v odsekLt l ,ie možrré dolrodu ukončit':
a. písomnou dohodou znrluvnýclr strán,

b. písomnou výpovecl'ou z dóvodu porušenia ustaIlovení čl. IV ods. 1,2 a7 a čl, V ods. 4 až ods.
7 dolrody s ýpovednou lehotou 1 mesiac,

c. písornnort výpovecl'ou kupujťrcelio ajbez uvedenia clóvoclu s ýpoveclnou lehotou 1 mesiac.
4. V prípade viactrásoblle opakovarrélro lreplrlerria predrt-rettr dohody lla zák|ade čiastkovej

ob.iednávky, kuptrjúci si vyhradzLrje právo na odstútpenie od dolrody s úrčirrkarni odo dňa doručenia
oznámenia o odstúperrí.

čt. vn
Spoločné ustanovenia

1. Zmlttvtré strany sa dohodli, že všetky písonItosti si bLrdúr dorLtčovať rra aclrestt síclla zrnluvnej
strany uvedenú v čl. I tejto clohody. V prípade, že nebucle nložné písonrnosť doručiť tra adrestt
sídla znrlrrvrrej strany uveclenú v tejto dohode, písolntrost' sa po troch drioch od vráterria
nedoručettej zásielky odosielatel'ovi považuje za doručenút, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávrrený
za znrluvttút stt,atrtt konať, sa o totn nedozvie.



2, Znrlttvrré strany sa zavázujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr, zmeilu sídla,

oprávnenýclr osób atd'.) a iných skrrtočrrostí potrebných pre riadne a bezproblérnové plrrerrie

clohocly, bezod klacl rre písomne oznárn iť d rulrei zm l uvnej straIte.

čt. vrrr
závereóné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce ztejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných

strán,

2. Zmeny a doplnky k tejto dolrode je možné vykorrať po vzá.jomnej dohode zmlttvnýclr strán forrnou

písornných dodatkov,

3. Na právne vzťal"ry znrluvných strán, ktoré nie sťt upravené torrto dohodou sa vpltrom rozsahu

vzťahrrjú príslrršné ustanovenia Obclrodrrélro zákonníka.

4. Preclávajúrci sa zavázuje, že nebr.rde poskytovať itrfornrácie o predmete dohocly a plnení svojich
závázkov z dolrody tretínr osobám bez predclrádzajúrcelro sťthlasu odberatel'a, pokial' osobitný
predpis neustanovuje inak,

5. Táto dolroda bola uzavretá dobromysel'ne, slobodtre a vážtre, určite a zrozumitellre, nebola

uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne l}lrodných poclrnienok.

6. Zrnluvné strany si túrto dohodu prečítali, jej obsalru porozunreli a naznak súrlrlasrr ju vlastnoručne
podpísali.

7 . Dohocla je lyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorýclr dva obdrží kupLrjúci a jeden predávajúci.

8. Rárncová clolroda je platná dňom jej podpísarria a úrčirrná dňom tras|edujťrcinr po dni jej

zverej nerria na we bovej strán ke ško ly (http ://msbudapestianska 1.sk/).

Strany rámcovej clohody:

Za preclávajúcelro:

v.n}E4.|c!.., dňa §.:_\.,§]bols

Za kupujúcelro:

V Košiciach, aru,.,|}..B..:........20 l 8

Mgr.Iveta Strukanová
riaditel'ka materskej školy

l
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""""""í"""",
lng. Tibor Horváth '

konateť
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