
Rámcová dohoda

na dodanie tovaru Nákup potravín ple Školskú.ledáleň -,,Potraviny" uzatvorená
podťa § 83 zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorýclr
zákonov v znení neskorších predpisov a podťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka za účelom
dodania tovarov pod názvom: ,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mliečne výrobky"

Kupujúci:
Sidlo:

V zastúpení:

Ičo:
DIČ:
Tel. č:

Mail:
ďalej len ako ,, kupujúci"

Predávajúci:
Sídlo:
V zastúpení:

tčo:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

IBAN:
Spoločnosť zapísaná v:

d'alej len ako ,, predávajúci "

čl. t
Strany rámcovej dohody

základná škola Jozefa urbana
Jenisejská 22, 040 l2 Košice
Mgr. Zdenka Figurová - riaditel'ka školy

31263101

055l6741163
s i Len i sc.i skaíí}gurai].qotn

t

Besster s r.o,

Sloverrská 17,080 01 Prešov
Bibiana Bašistová, Daniel Bessenyei - konatelia
36506958
2022022387

Slovenská sporitel'ňa, a. s. Prešov

0504887290/0900
SK40 0900 0000 0005 0488 7290
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: l6358/P

preambula

Rámcová dohoda sa vzalyžlía na základe verejného obstarávania a postupu verejného

obstarávania podťa § 1 17 zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.0l .201 9 pod názvom :

,,Nákup potravín pre Škol.kú 1edá|eň - ,,Mliečne výrobky"

Ránrcová dolioda určuje podnrierrky zadávarria predmetu rámcovej dohody počas jej platriosti, najrná

čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rátrrcovej dolrody. Rámcová dohoda nezakladá

prianro právo na plnenie predrnetu rárncovej dohocly.
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Cl, il
Predmet zmluvy

1. predmetom tejto zmluvy je závázok pred,ávajúceho dodávať mliečne výrobky podra prílohy
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteťnú sťtčasť tejto zmlur,y (,,ďalej len tovar") a závázok kupujúcelio
Prevziat' tovar a zaplatit' kúpnu cenu a to v súlade s právami a povinnosťami znrluvných strárr
a podmienkami dohodnutými v tejto zn-rluve.

2. Predávajúci sa zavázule dodávať tovar v mtložstve a termínoch špecifikovaných
v jednotlivých objednávkaclr do Školskej ;edálne, Jenisejská 22, O4O 12 Košice.

čt. rrr
Cena a platobné poclmienky

l. Cena tovaruje dohodrrrrtá v ztrrysle zákona č. |8l1996Z. z, o cetlácir v znení rreslroršícll predpisol
a na základe írspešnej účasti 1,o verejnej sút'aži vypísarrej verejnýrn obstar.ávatelbm.

2. VŠetky ceny uvedené v tejto zmluve sú uvedené vrátane DPH. Znrluvná cena obsahLrje všetky
náklady predávajúce|ro na nriesto doclania a r.rloženia tovaru tla nriesto určenia.

3. Zrlluvné stra|y sa dohodli, že maxinrálna cena za tovar dodaný na základe objednávok rrróže byť
do výšky 14 956,05 EUR bez DPH za dobu trvalria zmluvy, Cena je stanovená na záklarle
ocenenélro Zoznamu tovarovýclr drulrov, ktorýje nedelitelhotr súčasťou zmluvy ako Príloha č. l .

4. Kupujúci neposkytne predáva.júcernu žiadne zálohy.
5. KÍrpnu cenu za skutočtre plevzatý tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu tla základe faktúry

s náležitosťami dariového dokladu rra účet predávajúcello uvedený v Čl. l te;to znrluvy a to ilo 30
dní odo dr'ia doručenia faktírry kupLljúcenu.

ó. Sírčasťou faktúry rnusí byť a.j dodací list podpísaný kupujúcinr,
7. V Prípade, že faktúra trebude obsahovat' náležitosti daňového do|<ladtl, je kupujírci oprár,nen;

faktírru vrátiť predávaj úcerrru. V takolttto prípade sa pleruší plynr_rtie lehoty splatnosti, Dot,učetlínr
oPravenej alebo doplnenej faktúry kLlpujúcelrru začírra plynút'llová 30 drjová lehota splatrlosti.

8. Fakturačné niiesto kupujúcelroje uvedené v Čl. I tejto zrnluvy.
9. Predávajúci mÓže najmá s ohl'adorn na nrotnentálnu situáciu na trlru, v čase celoplošnej realizácie

akcií na Podporu predaja, starrovenírn dllrodobo nízkycJr cien na vybrané drlrhy tovat,u poskytnút'
kupujúcernu nižšiu cenu, akoje uvedené v ponukovej cene,

l.

Cl. IV

Všeobecnó podmienky

Pri vykonávaní čirrností spojených s realizáciou prednetu zrnltrvy vystupuje predávajúci ako
samostatný právny subjeltt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho
čirrnosťou,

Predávajúci zodpovedá kupujúcemrr, že predaný toval zodpovedá plattlým normám akosti, zákonu
o potravirrách a potravinovému kódexu.
Predávajúci sa zavázuje, že dodaný toval nebude mat' žiadne vady a bude oztračetlý v zmysle
platrrých právnycIr nolietl.
Predávajúci poskytne na tovar záruku zodpovedajírcu dobe poLržite l'nosti.4.
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5. Predávajúcije povirrrrý dodať tovar v bezclrybnorn stave a kvalite. Tovar bude balený v obvyklýclt
obalocli.
Predávajťlcije povinný odovzdať kupujúcernu spolu s tovaron] doklady potrebné k užívalriu tovalLr.

Preclávajúci je povinný tovar dodávať v dopravnom plosh,iedku lla to Llrčellom, ktor,ý zoh|'adňuje

všetky požiadavky výrobcu na daný druh tovalu.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajťrceho na kuprrjúcelio okamihom prevzat;a

tovaru kupujúcim.
9. Kupujúci lradobudne vlastnícke práva k pretlmetrr kťlpy dňom prevzatia tovaru,

l 0. Predávaj úci zodpovedá za vady tovafu, ktorýnr i sír nedostatky v akosti a preveden Í, obale, IllloŽstve

a dokladoch nutných k užívaniu tovaru a právne vady tovarrr.

1 l,Pl,edávajúci zodpovedá za kvalittt tovaru do dátutnu najneskoršej spotreby jedrrot|ivých výrobkov.

12.Predávajúci je povirrný krrprrjúcemu preukázať, doklad o oprávrrení podnikať alebo potvlderrie

príslušného orgánu, v ktoron nrusí byť zapísarrý predrnet podnikalria oprávriujúci preclávajúcelro na

dodanie tovaru. kópia vj,pisu z obchotlltóho regisíra, živnostenského regisíru ulebo kópia z iného

než žiwnstenského regislt,a, vydaného pod!'u osobitných predpisov je neoddelitel'nou prílohou Č.

2 tejío zn uvy.

l 3.V prípade ak predávaj úci počas doby trvania tejto znrluvy stratí oprávtlenie na podnikarlie v rozsalru

činností nevylrnutrrých na plnenie tejto znrluvy,je kupujírci oprávnerrý odstúpiť od tejto zrrrluvy.

čt. v
Dodacie podmienky

l. Množstvo a druh tovaru budú bližšie špecifikované kupr"rjúcinr alebo

štatutárnyín zástttpconr kupujúcelro.

l l]otl osobou poverenou

2. Objednávku kupujúci ozrrárni predávajúcer.ru najneskór deň pred ternrítlom doilávky a to do l0.00

hod. Kupujúci je oprávnený objednávku v n]nožstve tovaru upresnit' v deň dodávky tovalu a to

na.irieskór, do 6.30 hod.

3, Objednávku je kupujťrci oprávnený oznárniť predávajúcemu vo fonle e-mailu, faxom, poštou,

telefonicky alebo osobne prostredníctvom obclrodného zástupcu predávajúceho,

Miestom dodaniaje: Záklaclná škola - škotská iedáleň. Jeniseiská 22. 040 12 Košice,

4. Predávajúci sa zavázu.je dodávať tovar v sírlade s článkonr IV. tejto zlriluvy denne do 8,00 lrod.

5, Pri vzniku riepledvídanýcli situácií na strarre kupujútceho je predávajúci povinný dodať tovar do 2

hodín od objednan ia tovaru.

6. Pri odovzdaní dodaného tovatuje predávajúci povirrný predložiť kupujúcenru dodací list.

7. Kupujúci je oprávrrený odrnietnuť plevzatie tovalu, ktoq!, nebude spíňať kritéria podl'a tejto ZmlUV},

a príslušrrých zákonov. Kupujúci.je oprávnený odnrietrruť prevzatie tovaltl aj v pr,ípade, že nieje

dodržané požadovarré nrnožstvo tovalu. Predávajúci je povinrrý akceptovať objednané nnoŽstvo na

l ks resp. na 0,10 kg požadovaného tovartr.

8. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar podl'a bodu 7 tohto článkLr, je oprávnený od predávajúceho

žiadať dodanie tovaru bez chýb lesp, v požadovanom nrnožstve.

9. Dodalrie tovaru do rrriesta doclarria určenélro v objednávke zabezpečí predávaiúci na vlastrré náklady.

l0.Ak predávajúci nezabezpečí po odmietnutí prevzatia tovarrr podl'a bodu 7 a 8 tohto Člán](u jeho

dodanie v požadovanom množStve a hmotnosti a to do jednej hodiny od odmietnutia, je kLrpLlúci

oprávrrerrý zabezpečit' tovar od iného predávajúcelro,
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Cl. vI

Doba trvania a sl<ončenie zmluvy

I. Rárncová dolroda sa uzatvára odo dňa nadobudnutiajej účinnosti do 04. 0l. 2021.

2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druliu tovaru, znrluvný vzťah pre daný

druh tovaru koričí dosiahnutírn tohto predpokladaného mrrožstva aj ked'ešte neuplynula doba, na

ktorú bola táto ránrcová do]roda uzavletá.

3. Pred r.rplynutirn lehoty stanovetlej v odseku lje rrrožné ráncovú dohodu ukončiť:

a. písornnou dohodou zmluvtrých strán,

b. písorlnou výpoved'ou z tlóvodu porušenia ustanoveIrí rátncovej dolrody druhoLr

zmluvnou stranou s výpovednou lehotou l mesiac,

c. písorrrnou výpoved'ou kupLrjúceho a.j bez uvedeniadóvodu svýpovednou lel]otou l

tllesiac.

4. V prípade viacnásobrre opakovar-rého neplnenia pledlTetu rámcovej dohody na základe čiastkovej

objednávky podl'a r,árlcovej dohody, kupLrjúci si vyhradzuje pr,ávo kupujílceho na odstúpenie od

dohody s ílčinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.

čt. vrr
SpoIočné ustanovcnia

l, Znrltlvné strarry sadolrodli, že všetky písornrrosti si budúl doručovať naadresu sídla zrnluvnej sh'any

uvedenú v čl. t tejto zrnluvy. V prípade, že nebude možné písomnost' doručiť na adresu sídla

znrluvnej stral]y Llvedellťl v tejto znluve, písotnnosť sa po troch dňoch od vrátenia nedoručetle.i

zásielky odosielatel'ovi považLrje za doručenťt, a to a.i vtedy, ak ten, kto je opr,ávnerrý za zmlttvnÍt

5lranu konal', sa o totn ttedozr ie,

2. Zmluvné strany sa zavázujú všetky zmerry iderrtifikačnýclr údajov ( napr. zmenrr sídla, oprávnených

osób atd'.) a inýclr skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie znrluvy, bezodkladne

pisotntte ozttátn it' drttlte.i ztn lttr tte.i stt rtte.

čt. vrrr
záverečné ustanovenia

l . Práva a povitltrosti vyplývajúrce z tejto zrnlLrvy preclrádza.jíl na právnych t-tástrrpcov znrluvnýclr strárr,

2. Zmerty a doplnky (napr, celoplošný nárast cien sírvisiaci s vývojorn na t ru) k te.ito zmlul,e je

rnožné vykonať po vzájomrlej do|rode znrluvnýclr strátl formou písoInných dodatkov.

3. Na právne vzťalry zmluvnýclt strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa v plnom rozsalru

vzťahujú príslrršné ustanoverria ObcIlodného zákonníka.

4. predávajúci sa zavázuje, že nebr_rde posl<ytovať infornrácie o predmete zlluvy a plnení svo_jich

závázkov zo zmluvy tretín osobám bez predchádzaj úceho súhIasu kupujírceho.

5. Táto zrnlr.rva bola uzavretá dobromyselhe, slobocln e a váž1,1e, ul,čite a zrozum itel'ne, nebola uzavretá

v tiesni ani za inak jednostrallne výlrodnýclr podmienok.

6. Znrluvné strany si túto znrlrrvLr prečítali, jej obsahu porozurleli a na znak sírlrlasr-r ju vlastnorLtČnc

podpísali.

7. ZmlLrvaje vyhotovená v tt,oclr rovnopisoch, z ktorých dva obdÉí kLrpujírci ajeden predávajúci.
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8. Rárncová dolrodaje platrrá drlomjej podpísania a účinrrá dlion nasledujúcirn po dnijej zverejnenia

na webovej stránke škoIy.

9, Táto zInluvaje vyhotovená na piatich stranáclr íormátu A4.
l0. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zrnluvy je príloha č,1 zoznanl predávatléI]o tovaru a pr'Ílolra Č. 2 -

kópia výpisu z obclrodrrého alebo živnostenského registra.

Stran1" rárrrcovej dolrody: 5

V Prešove. 07. 01 . 20l 9 V Košiciach. 07. 0l . 20 l9

Za predávaj úcelro:

7

Za krrptrj ťlceho:


