
 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka , § 3 ods. 2 a § 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“), medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:           „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                

                         Adresa sídla:                       Komenského č. 29, 934 01 LEVICE                          

zastúpený:                           PhDr. Robert Budinský MBA, štatutár zariadenia 

IČO:                                    00596825 

DIČ:                                    2021224128 

IČ DPH :                             nie je platca DPH 

Krajina:                               Slovenská republika 

Bankové spojenie:               Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                          7000306861/8180 

                             IBAN:                             SK378180000000700036861 

Kontaktná osoba:                PhDr. Robert Budinský MBA 

Telefón:     + 421 36 6315 607 

E-mail:          fenix@fenixlevice.sk 

Internetová adresa (URL)  www.fenixlevice.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:      NITRAZDROJ, a.s. 

              Adresa sídla:   Dolnočermánska 38, 949 01  Nitra 

zastúpený:      Ing. Milan Surovec, predseda predstavenstva a.s      

Dušan Ševčík, podpredseda predstavenstva a.s.            

IČO:        34 098 593                               

DIČ:       2020406520                                  

IČ DPH :       SK2020406520                         

Krajina:         Slovenská republika                     

 Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa a.s                          

Číslo účtu:            234985658/0900                 

                          IBAN:                     SK78 0900 0000 0002 3498 5658 

Kontaktná osoba:        Barbora Maximová, Ing. Palatická Miriam 

Telefón:    0903 750 051, 0911 235 279, 037/ 6922 641  

E-mail:   callcentrum@nitrazdroj.sk, palaticka@nitrazdroj.sk 

Internetová adresa (URL)  www.nitrazdroj.sk 

                          (ďalej len „predávajúci“ 

 

 

mailto:fenix@fenixlevice.sk
mailto:callcentrum@nitrazdroj.sk


I. 

Preambula 

 

           Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Dohody použil postup v zmysle príslušných ustanovení 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal predávajúci. 

II. 

Predmet Dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je dodávka: hrubého tovaru a vajec do celkovej hodnoty 42.424,87Eur 

s DPH ( 35.354,06 bez DPH). 

2. Množstvo a rozsah predmetu Dohody počas doby trvania Dohody je uvedené v prílohe č. 1 tejto 

Dohody – štrukturovaný rozpočet, predložený Predávajúcim v rámci svojej ponuky. 

3. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dohody. 

 

III. 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Dohody podľa čl. III. tejto Dohody v množstve podľa 

písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Miestom dodania je: „FÉNIX“ Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č.29, 934 01 

Levice 

3. Kontaktná osoba vo veciach objednávok: p. Magdaléna Bernáthová, vedúca úseku stravovania. 

4. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované opätovnými objednávkami zo strany 

kupujúceho tak, aby boli zabezprečené potreby jeho prevádzok.  

5. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť. 

6. Spolu s predmetom Dohody budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: faktúra a dodacie 

listy s uvedeným množtva a jednotkovej ceny. 

 

IV. 

Cena Dohody 

 

1. Cena Dohody, stanovená dohodou účastníkov v zmysle zákona NR SR č 18/1996 Z.z. o cenách, je 

špecifikovaná v zmysle prílohy č. 1 – nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny Dohody, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

2. Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto Dohody. Kupujúci bude v šesťmesačných 

intervaloch vykonávať prieskum trhu porovnaním najmenej troch cenových ponúk relevantných 

tovarov získaných v danom čase prieskumom trhu. Ak sa prieskumom trhu zistí, že v danom 

období sú ceny na trhu nižšie ako ceny, ktoré sú pre daný tovar stanovené v zmysle Dohody, je 

predávajúci povinný dodať tovar najviac za zistenú nižšiu cenu, určenú ako priemer cien troch 

najnižších cenových ponúk za identické alebo zastupiteľné tovary v čase ich zisťovania. 

3. Ak príde k zníženiu cien u jednotlivých komodít predávajúci sa zaväzuje znížiť ceny pre 

kupujúceho automaticky. 

4. Ak predávajúci za takto určenú nižšiu cenu tovar nedodá, je kupujúci oprávnený  Dohodu 

vypovedať s trojmesačnou vypovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu. 

5. Cena je splatná na základe 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 a preberacie protokoly.  



Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto Dohody sa za deň úhrady 

považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet 

predávajúceho 

6. Predávajúci je povinný vyhotovenú faktúru prípadne aj dodací list zaslať v elektronickej podobe v  

textovo čitatel'nom súbore vo formáte PDF. na emailovú adresu: hlavacsova@fenixlevice.sk a to 

bezodkladne po jej vystavení. Predávajúci zodpovedá, že obsah faktúry zaslanej poštou sa bude 

zhodovať s faktúrou zaslanou v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho. 

7. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 

8. Kúpnu cenu v zmysle čl. IV Dohody  je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade zmeny 

colných a daňových predpisov alebo DPH. 

9. Takto zmenená  cena sa upravuje prvým dňom budúceho  mesiaca nasledujúceho po podpísaní 

dodatku k Dohode. Každá zmena musí byť riadne písomne odôvodnená. Nepodpísanie dodatku o  

zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre ukončenie Dohody. 

 

V. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa účastníci Dohody 

nedohodnú inak. 

 

VI. 

Práva a povinnosti účastníkov Dohody 

 

1. Predávajúci je povinný : 

 

Dodať predmet Dohody kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave 

a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do skladu kupujúceho včas, čo kupujúci 

potvrdí  preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

 

2. Kupujúci je povinný:  

Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo elektronickej 

objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred rozvozom pokiaľ sa nedohodnú 

inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za 

neúplné vybavenie. 

 

                                                                                      VII. 

Pokuty a sankcie 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Dohody dohodli účastníci Dohody nasledovné pokuty 

a sankcie: 

a) pre prípad omeškania predávajúceho s dodaním  predmetu Dohody pokuta vo výške 0,02 % 

z hodnoty predmetu Dohody za každý deň z omeškania. Zaplatením pokuty nezaniká nárok 

kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 

b) pre prípad omeškania omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu fakturovať 

úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa 

považuje dátum odpísania príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 



VIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

 

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

 

IX. 

Subdodávatelia 

 

1. Ak má predávajúci v úmysle čiastočne zadať časť predmetu Dohody ďalším čiastkovým 

dodávateľom (ďalej len „subdodávateľom“), môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným 

súhlasom kupujúceho. 

2. Predávajúci  za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby 

predmet zmluvy vykonával sám. 

3. Ak predávajúci použije na dielčie dodávky predmetu Dohody subdodávateľov, zoznam týchto 

subdodávateľov, identifikačné údaje o každom zo subdodávateľov podľa § 28 písmeno k) zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších 

predpisov, druh a rozsah dodávok, ktoré budú pri plnení tejto zmluvy zabezpečovať  a čestné 

vyhlásenie, že príslušný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších 

predpisov tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody ako príloha tejto Dohody. Ak nie je niektorý zo 

subdodávateľov známy v okamihu podpisu Dohody, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu 

je možné iba dodatkom k Dohode. 

 

                                                                               X. 

Osobitné ustanovenia 

 

1.    Rámcová dohoda  môže skončiť: 

a) písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je trojmesačná 

b) odstúpením od dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán 

2.   Odstúpiť od dohody môže kupujúci v prípade podstatného porušenia zmluvných podmnienok 

druhou  

       zmluvnou stranou – predávajúcim.  

3.    Na tento účel sa podstaným porušením dohodnutých podmienok  rozumie zo strany 

predávajúceho  

       opakované : 

       a) nedodržanie termínu plnenia dohody 

b) nekvalitné plnenie dodávok, vadné plnenie dodávok 

c) nedodržanie kompletnosti dodávok podľa objednávky 

4.     Pod opakovaním porušením sa rozumie porušenie povinností podľa bodu 3 minimálne dva krát. 

5.     Odstúpiť od dohody môže predávajúci v prípade, keď sa stalo plnenie zmluvných povinností pre  

        predávajúceho úplne nemožným. 

 

XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci Dohody sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto Dohody sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



2. Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma 

účastníkmi Dohody. 

3. Dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci tri 

a predávajúci dve vyhotovenia. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi Dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.   

5. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sa s Dohodou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú  svoje podpisy. 

 

 

Príloha č. 1 Dohody: Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny Dohody 

 

 

 

 

V Leviciach , dňa  22.2.2018 

     

 

 

                                                                          

   –––––––––––––––––––––––––––                                                            –––––––––––––––––––––––                                                                       

                predávajúci                                                                                                   kupujúci                                                                                                                                                                                            

Ing. Milan Surovec- predseda predstavenstva              PhDr. Robert Budinský MBA- riaditeľ 

Dušan Ševčík –podpredseda predstavenstva 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štrukturovaný rozpočet požadovaného tovaru 

   
 

     
 

Por. Položka MJ 

pred. 

množst

.   

JC s DPH 
Suma spolu 
s DPH  

  podklady na obstaranie tovaru - hrubý  
tova

r  

na 1 

rok 
  

   

1. abecada vaječná  kg 60 1,50 90,00  

2. hviezdičky vaječné  kg 60 1,50 90,00  
3. široké rezance vaječné  kg 370 1,50 555,00  

4. fliačky vaječné  kg 420 1,50 630,00  
5. kolienka vaječné  kg 180 1,50 270,00  

6. vretená vaječné  kg 230 1,50 345,00  

7. špagety  kg 200 0,89 178,00  
8. niťovky vaječné  kg 230 1,50 345,00  

9. cestoviny penne kg 230 1,50 345,00  
10. vývar hovädzí kg 120 7,10 852,00  

11. bobkový list 7-10g ks 40 0,18 7,20  

12. paprika mletá sladká 100g ks 350 0,76 266,00  
13. paprika mletá pálivá 100g ks 20 0,92 18,40  

14. korenie čierne mleté 20g ks 520 0,25 130,00  
15. korenie celé čierene 20g ks 80 0,25 20,00  

16. korenie nové celé 18-20g ks 20 0,35 7,00  
17. vývar zeleninový kg 10 6,14 61,40  

18. majoranka 5g ks 90 0,15 13,50  

19. rasca celá 20g ks 100 0,33 33,00  
20. rasca mletá 20g ks 40 0,25 10,00  

21. cesnak sušený 20g ks 240 0,29 69,60  
22. korenie pečené kura 20-30g ks 30 0,28 8,40  

23. korenie na ryby 20-30g ks 30 0,64 19,20  

24. korenie pečené mäso 20-30g ks 50 0,29 14,50  
25. polievkové korenie tekuté 1l ks 100 5,09 509,00  

26. vegeta kg 150 1,29 193,50  
27. fazuľa biela  kg 110 1,50 165,00  

28. fazuľa farebná  kg 30 1,50 45,00  
29. šošovica  kg 110 1,75 192,50  

30. hrach žltý lúpaný  kg 70 0,85 59,50  

31. ryža guľatá 1000g kg 1400 0,89 1246,00  
32. slovenká ryža vaječná  kg 230 1,50 345,00  

33. tarhoňa vaječná  kg 400 1,50 600,00  
34. cukor kryštáľový 1000g kg 750 0,67 502,50  

35. cukor práškový 1000g kg 130 0,83 107,90  

36. cukor vanilkový 20g ks 800 0,08 64,00  
37. cukor škoricový 20g ks 170 0,17 28,90  

38. perníkové korenie 25g ks 20 0,49 9,80  
39. hrozienka 100g ks 30 0,29 8,70  



40. sóda bikarbóna 100g ks 20 0,16 3,20  

41. prášok do pečiva 10-20g ks 60 0,13 7,80  

42. čaj čierny 30-40g 
krab

. 
40 0,29 

11,60  

43. čaj ovocný  40g 
krab

. 
780 0,79 

616,20  

44. sirup ovocný 700g ks 200 0,99 198,00  
45. citrovit tekutý 1l ks 160 1,35 216,00  

46. džus 200-250ml ks 1300 0,25 325,00  
47. káva caro 500g ks 30 7,99 239,70  

48. kakao 100g ks 70 0,75 52,50  

49. granko 400g ks 80 3,30 264,00  

50. slepačí vývar kg 40 6,99 279,60  

51. delissa napolitánka 33g ks 1500 0,29 435,00  

52. porciovaný med 20g ks 3900 0,12 468,00  
53. porciovaný džem 20g ks 4000 0,08 320,00  

54. porciovaný džem dia 20-35g ks 200 0,16 32,00  
55. porciovaný nugát 20-35g ks 2800 0,50 1400,00  

56. porciovaný nugát dia 20-35g ks 200 0,50 100,00  

57. marmeláda volná letná zmes kg 200 1,89 378,00  

58. čučoriedkový lekvár kg 30 4,09 122,70  

59. marhuľový lekvár kg 30 3,15 94,50  
60. slivkový lekvár kg 30 2,06 61,80  

61. kompót slivkový 3600g ks 20 3,34 66,80  
62. kompót čerešne 3500g ks 30 5,20 156,00  

63. kompót broskyňa plech.2600-2650g ks 230 4,08 938,40  

64. kompót jahoda 820g ks 20 1,69 33,80  
65. kompót ananás 800- 850g ks 30 1,69 50,70  

66. kompót hruška 3200g ks 30 5,90 177,00  
67. kompót višňa lúpaná 3600g ks 80 6,40 512,00  

68. tatranky33g ks 1000 0,21 210,00  

69. horalky50gr ks 3800 0,33 1254,00  

70. deli čokoláda 35g ks 600 0,35 210,00  

71. čokoláda mliečna  100g ks 400 0,90 360,00  
72. keks fidorka 30g ks 1000 0,39 390,00  

73. detská piškóta 120g ks 30 0,35 10,50  
74. dia napolitánka Ela ks 280 0,25 70,00  

75. pudingový prášok malinový  kg 20 2,39 47,80  

76. pudingový prášok čoko./kakao kg 20 2,39 47,80  
77. detská výživa 190g ks 9500 0,39 3705,00  

78. detská výživa bez cukru 190g ks 50 0,51 25,50  
79. banánky v čokoláde 45g ks 800 0,42 336,00  

80. keks kavenky 50g ks 1800 0,33 594,00  

81. múka hladká špeciál kg 1100 0,39 429,00  

82. múka polohrubá kg 1000 0,39 390,00  



83. múka hrubá kg 1100 0,39 429,00  

84. krupica detcká 500g ks 360 0,41 147,60  
85. krúpy jačmenné 500g ks 20 0,31 6,20  

86. slepačie vajcia čerstvé L ks 16500 0,15 2475,00  

87. worcestrová omáčka 170ml ks 20 0,83 16,60  
88. vianočné oplátky 55g ks 30 0,35 10,50  

89. várová čokoláda 100g ks 50 0,79 39,50  
90. vianočné salonky 350-400g želé ks 16 1,29 20,64  

91. vianočné figurky máčané mliečne 400g ks 16 5,19 83,04  

92. čokoláda zajac 60g ks 210 1,50 315,00  

93. čokoláda mikuláš 60g ks 210 0,55 115,50  

94. čokoládové vajíčka 20g ks 210 0,49 102,90  
95. soľ stolová 1000g kg 400 0,22 88,00  

96. suš.petržlenová vňať 7g ks 60 0,64 38,40  
97. ovsené vločky 400g ks 30 0,45 13,50  

98. olej slnečnicový 1l ks 2500 1,27 3175,00  

99. sardinky v oleji 125g ks 2200 0,83 1826,00  
100
. 

tuniak vo vlastnej šťave 185g ks 200 0,85 
170,00  

101
. 

nátierka majka 48ghl.fol. ks 300 0,29 
87,00  

102
. 

nátierka majka 120ghl.fol. ks 1300 0,69 
897,00  

103
. 

nátierka hydinová 75ghl.fol. ks 320 0,55 
176,00  

104
. 

nátierka hydinová 115ghl.fol. ks 1300 0,64 
832,00  

105
. 

nátierka pečeňová 48ghl.fol. ks 400 0,39 
156,00  

106
. 

nakladač na uhorky 100g ks 30 0,16 
4,80  

107
. 

ocot 8% l ks 200 0,36 
72,00  

108
. 

kečup jemný900-1000g ks 130 0,89 
115,70  

109
. 

sterilizované lečo husté 670g ks 450 0,65 
292,50  

110
. 

sterilizované lečo husté 3500g ks 20 3,05 
61,00  

111
. 

sterilizované uhorky 670g ks 40 0,77 
30,80  

112
. 

sterilizované uhorky 3500g ks 270 2,80 
756,00  

113
. 

paradajkový pretlak 700g ks 100 1,25 
125,00  

114
. 

paradajkový pretlak 3600g ks 65 4,75 
308,75  

115
. 

cvikla sterilizovaná 3400g ks 20 3,25 
65,00  

116 mrkva s hráškom 500-640g ks 230 0,69 158,70  



. 

117
. 

paprika steril.kápia 630-720g ks 30 1,09 
32,70  

118
. 

steril.šampiňôny 800-850g ks 50 1,70 
85,00  

119
. 

chren v náleve 670g ks 30 1,18 
35,40  

120
. 

kôpor v náleve 720g ks 30 0,99 
29,70  

121
. 

fazuľkové struky 3600g ks 50 3,90 
195,00  

122
. 

sterilizovaná čalamáda 3500g ks 70 3,99 
279,30  

123
. 

kukuričný škrob 200-250g ks 40 0,69 
27,60  

124
. 

horčica plnotučná  kg 160 0,69 
110,40  

125
. 

zemiakové cesto kg 70 2,90 
203,00  

126
. 

palmarín 250g ks 500 0,68 
340,00  

127
. 

mortadela 415g ks 170 1,05 
178,50  

128
. 

mak celý 250g ks 40 0,87 
34,80  

129
. 

mak mletý 150-200g ks 50 0,98 
49,00  

130
. 

sušené hríby 20g ks 20 1,85 
37,00  

131
. 

steril.fazuľa biela 425g ks 50 0,55 
27,50  

132
. 

steril fazuľa červená 400g ks 50 0,49 
24,50  

133
. 

sójová omáčka 170ml ks 30 1,17 
35,10  

134
. 

zákusok násobok punčový 400-500g ks 126 3,15 
396,90  

135
. 

zákusok násobok kokosový 400-500g ks 126 2,99 
376,74  

136
. 

zákusok násobok dobošové  400-500g ks 126 3,20 
403,20  

137
. 

zákusok násobok medové 400-500g ks 126 3,25 
409,50  

138
. 

kokosky plnené 40-60g ks 400 0,57 
228,00  

142
. 

aljašská treska 
80%mäsa,max.20%glazúra 

kg 400 3,95 
1580,00  

  Suma spolu s DPH:       42424,87  

 
bez DPH 

   
35354,06  

        
 
 
 
 * mortadela 415g- vyrába sa len 400g,  

    

 



 
 
 
 
 
 
 

 

* granko 400g- vyrába sa len 450g 

 

Ing. Milan Surovec 

 

   

predseda predstavenstva 

 ceny sú uvedené s DPH 

    
  

 
       V Nitre 14.2.2018 

 
Ing. Andrej Surovec 

 vypracovala: Ing. Palatická 

 
člen predstavenstva 

 NITRAZDROJ, a.s. 

    
  

 


