
Rámcová dohoda r. ....('/.N
uzatvorenápodl'a § 83 zákona é.34312015 Z. z. ou.r.3nJo obstarávaní a o znene a doplnení

niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnikaza
úěelom dodania tovarov pod názvom: ,rMáso a másové výrobky"

Kupujúci:
Sídlo:

čt.I
Strany rámcovej dohody

Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
Budapeštianska 1,040 13 Košice
Mgr.Iveta Strukanová
35559420
2021793048
prima banka slovensko a.s.
sK98 5600 0000 0005 09320007

Bankové spojenie:
Císlo úětu (IBAN):

Predávajúci:
Sídlo:
Šgatutarny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Čislo rietu (IBAN):
Zapísaný v:

(ďalej len ako,,kupujúci ")

a

MA§O J*L, s.r.o.
Herlianska 20, 040 14 Košice
Jolana Čupková, konatel'
36569194
SK2020050527
SK61 0200 0000 0017 05940953

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro,
Vložka ěíslo:13797N

(ďalej len ako ,,predávajúci")

čt. rr
Predmet dohody

Táto rámcová dohoda (ďalej len ,,dohoda") sa lzatvára na základe verejného obstarávania a
postupom verejného obstarávania podl'a § 117 zákona ě. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorych zákonov v znenl neskorších predpisov zo dňa 28.6.2018 pod
néuvom; rrMáso a másové výrobky"
Dohoda urěuje podmienky zadávania predmetu dohody počas jej platnosti, najmá ceny
a predpokladaného množstva predmetu dohody. Predmet dohody bude realizovaný samostaírými
objednávkami podl'a odseku 4.

Predmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodávať máso a másové výrobky (,,ďalej len
tovaroo) podl'a prílohy - Špecifikácia dodávky tovaru, ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tejto
zmluvy azávázok kupujúceho ptevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu v súlade s právami a
povinnost'ami zmluvných strán a podmienkami dohodnufými v tejto zmluve.
Predávajúci sa zavárutje dodávať tovar vmnožstve atermínoch špecifikovaných vjednotlivých
objednávkach do školskej jedálne Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice a školskej jedálne

elokovaného pracoviska materskej školy Viedenská 34, Košice.

1,

2.

J.

4.



6.

7.

čt. ru
Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je dohodnutá podl'a zákona ě. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

anazáklade úspešnej účasti vo verejnej súťaživypísanej verejným obstarávatelbm.

2. Cena zajednotlivý tovar je uvedená v prílohe. Všetky ceny uvedené v tejto dohode sú uvedené

vrátane DPH. Dohodnutá cena obsahuje všetky náklady predávajúceho vrátane doruěenia

a uloženia tovaru na miesto urěenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena zatovat dodaný na zéklade objednávok móže byť

do výšky 10.996,50 EUR bez DPH (slovom desat'tisícdevát'stodevát'desiatšest' Eur 50/100)

a12.20t,30 Et]R s DPH (slovom dvanást'tisícdvestojeden Eur 30/100) za dobu trvania zmluvy.
Cena je stanovená na základe oceneného Zoznamu tovarových druhov, ktorý je nedelitelhou

súěasťou zmluvy ako Príloha.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v ptipade zvýšenia cien energií a vstupných nákladov surovín,

ktoqým sa zvyšuje v}robná cena tovaru, móže dójsť k zmene dohodnu!ých cien, a to len písomnou

formou po odsúhlasení oboch zmluvn;ých strán. V prípade neodsúhlasenia zmien zo strany

kupujúceho, kupujúci odstupi od zmluvy a nealizlje nové verejné obstarávanie. V prípade

zniženiacien kupujúci tieto ceny bude akceptovať.

5. Kupujúci si vyhradzuje právo znižiť množstvo odberaného tovaru, ak dójde k zníženiu jeho

finaněných zdrojov a poětu prihlásených stravníkov.
Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadne zálohy.

Kúpnu aenu za skutočne prevzaty tovat zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe faktury
s náležitosťami daňového dokladu na úěet predávajúceho uvedený v Čt. t tejto dohody a to do 30

dní odo dňa doručenia faktury kupujúcemu.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list podpísaný kupujúcim.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený
faktúru vrátiť predávajúcemu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doruěením
opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu zaéinaplynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.

Predávajúci móže najmá s ohťadom na momentálnu situáciu na trhu, v čase celoplošnej realrizácie

akcií na podporu predaja, stanovením dlhodobo nizkych cien na vybrané druhy tovaru poskytnúť

kupujúcemu nižšiu cenu, akoje uvedené v ponukovej cene.

čt. rv
Všeobecné podmienky

Pri vykonávaní ěinností spojenýoh s realizáciou predmetu dohody predávajúci zodpovedá za
dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich sjeho ěinnosťou a dodaným tovarom.
Predávajúcije povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom potrebné doklady ktovaru (dodací

list a pod.).

Nebezpečenstvo škody na tovare ptechádza zpredávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia
tovaru kupujúcim.
Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmete kúpy dňom ptevzatiatovaru.
Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru do dátumu najneskoršej spotrebyjednotlivých výrobkov.
Predávajúci je povinný kupujúcemu preukánať doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie
príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapisaný predmet podnikania oprávňujúci predávajúceho na
dodanie tovaru.
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7. V prípade ak predávajúoi poěas doby trvania tejto dohody sbatí oprávnenie na podnikanie

v rozsahu ěinností nevy,hnutných na plnenie tejto dohody, je kupujúci oprávnený odstupiť od tejto

dohodY' 
člv

Dodacie podmienky

1. Množstvo a druh tovaru budú bližšie špecifikované v objednávke kupujúcim alebo inou osobou

poverenou štatutárnym zástupcom kupujúceho.

2. Objednávku kupujúci ptedloži predávajúcemu najneskór deň pred termínom dodávky a to do 10.00

hod. Kupujúci je oprávnený objednávku v množstve tovaru upresniť v deň dodávky tovaru a to
najneskór do 6.30 hod.

3. Objednávku kupujúci predloží predávajúcemu vo forme e-mailu, faxom, poštou, telefonicky alebo
osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.

4. Predávajúcisazavázuje dodávaťtovardenne do 7.30 hod.

5. Pri vzniku nepredvídaných situácií na strane kupujúcehoje predávajúci povinný dodať tovar do 2

hodín od objednania tovaru.

6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaruo ktory nebude spíňať kritéria alebo množstvo
podl'a tejto dohody a príslušných zákonov. Predávajúci je povinný zabezpeéiť dodanie náhradného

tovaru bezchýb resp. v požadovanom množstve.

7. Ak predávajúci nezabezpeéí po odmietnutí prevzatia tovaru podl'a bodu 6 tohto ělánku jeho
dodanie v požadovanom množstve a hmotnosti a to do jednej hodiny od odmietnutia, je kupujúci
oprávnený zrušiť objednávku a zabezpeěiť tovar od iného predávajúceho.

čt. vt
Doba trvania a skončenie dohody

1. Dohoda sauzatvéra odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do: 1.9.2020
2. Y ptipade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vďah pre daný

druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na

ktoru bolatáto dohoda uzavrcá.
3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1je možné dohodu ukončiť:

a. písomnou dohodou zmluvných strrán,

b. písomnou výpoveďou z dóvodu porušenia ustanovení ěl. IV ods. |,2 a7 a čl. V ods. 4 až ods.

7 dohody s qýpovednou lehotou 1 mesiac,

c. písomnou výpoveďou kupujúceho ajbezuvedenia dóvodu s qýpovednou lehotou 1 mesiac.
4. V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu dohody na základe čiastkovej

objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia
oznámeniao odstupení.

čt. vrr
§poločné ustanovenia

1. Zmlavné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doruěovať na adresu sídla zmluvnej
strany uvedenú v ěl. I tejto dohody. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu
sídla zmluvnej shany uvedenú v tejto dohode, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia
nedoruěenej zásielky odosielatelbvi považuje za doruěenú, ato aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený
zazmlwnú stranu konať, sa o tom nedozvie.

3



J.

4.

5.

6,

2. Zmluvné strany sa zavázujú všetky zmeny identiťrkaěných údajov ( napr. zmenu sídla,

oprávnených osób atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie

dohody, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

1.

čl vrrr
závereóné ustanovenia

Ptáva a povinnosti vyplývajúce ztejto dohody prechádzaji na právnych nástupcov zmluvných
strán.

Zmeny a doplnky k tejto dohode je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strrán formou
písomných dodatkov.

Na právne vďahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto dohodou sa v plnom rozsahu
vďahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Predávajúci sa zav'dnlje. že nebude poskytovať informácie o predmete dohody a plnení svojich
závázkov z dohody tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu odberatel'a, pokial'osobitný
predpis neustanovuje inak.

Táto dohoda bola tlzawetá dobromyselhe, slobodne avážne, urěite a zrozumitelhe, nebola
uzavretáv tiesni aniza inak jednoshanne vý,hodných podmienok.
Zmluvné strany si tuto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoruěne
podpísali.
Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, zktorych dva obdrží kupujúci a jeden predávajúci.

Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania a úěinná dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia na webovej strránke školy (http ://msbudapestianska l.slď).

Strany rámcovej dohody:

Za predávajúceho:

V Košiciach, dňa 6.7.2018

Za kupujúceho:

V Košiciach, aru .l]..?,.........201 8

7.

8.

konatel'
Mgr. Iveta Strukanová

riaditel'ka materskej školy
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