
Rámcová dohoda 
(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami 

Kupujúci: 
Adresa: 
IČO : 
Bank. spojenie: 
Č.účtu IBAN: 
Zastúpený: 

a 

Predávajúci: 
Adresa: 
IČO : 
IČ D IČ: 
Bank. spojenie: 
Č.účtu IBAN: 
Zastúpený: 

1. 
Zmluvné strany 

„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb 
Športová č. 11 , 947 01 Hurbanovo 
00352314 
Štátna pokladnica Bratislava 
SK77 8180 000000 7000306335 
Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 
31428819 
2020395982 
Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
SK2111110000006627015000 
Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti 

II. 
Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v súlade s§ 117 
podľa zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi 
zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

111. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zásobovanie kupujúceho mliekom a mliečnymi výrobkami 
podľa potreby prevádzky stravovania „MAGNÓLIA" Z S S Hurbanovo v množstve 
uvedenom v prílohe č.1 , ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 



IV. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu zmluvy na základe písomnej 
alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Tovar má byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom 
a hygienickým normám. 

3. Vozidlo dodávajúce tovar musí byť izotermické a strojom chladené, hygienicky spôsobilé 
na prepravu mlieka a mliečnych výrobkov. 

4. Miestom dodania je „Magnólia "ZSS Hurbanovo, Športová č. 11 , sklad mlieka a mliečnych 
výrobkov v stravovacom zariadení. 

5. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany 
kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu 
výrobku a počtu stravujúcich sa klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb. 

6. Dodávka bude zabezpečená v pracovných dňoch min.1 x za týždeň do 10°0 hod., podľa 
potreby prevádzky stravovania „MAGNÓLIA" ZSS Hurbanovo. 

7. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 
8. Spolu s predmetom dodania bude kupujúcemu odovzdaný daňový doklad a dodací list. 

v. 
Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách - viď. príloha č . 1 . 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy, ktorú 
predávajúci garantuje počas jej platnosti. 

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 špecifikácie ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 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 doprava, naloženie a vyloženie tovaru do skladu mlieka 
a mliečnych výrobkov na adrese kupujúceho. 

Vl. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

Ceny dohodnuté podľa prílohy č. 1 sú platné počas trvania zmluvy. Zmeny cien tovaru je možné 
meniť len na základe zmien DPH, daňových odvodov a to formou dodatku odsúhlaseného oboma 
zmluvnými stranami, takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom účinnosti zmien DPH, 
daňových odvodov. 

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. 



2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 

3. V prípade opakovaného (3x) nedodržania kvality a množstva dodaného tovaru 
v zmysle objednávky objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy ihneď. 

VIII. 
Záruka a Zmluvné pokuty 

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: Podľa potravinárskeho kódexu, alebo podľa 
dátumu vyznačenom na obale tovaru. 

2. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasl. pokuty: 
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať 

pokutu vo výške 0,02% z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú - od 1.10.2018 do 30.09.2020 , ktorá je platná dňom 
jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na internetovej stránke kupujúceho. 

3. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zmluvu iba obojstranne odsúhlasenými 
a bežne číslovanými písomnými dodatkami. 

4. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán písomne. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

2 6. SEP 2018 
V Piešťanoch , dňa: 

Predávajúci: 
Ing. Miloš Kriho 
konateľ spoločnosti 

V Hurbanove, dňa: 2 8. u9 2018 


