
 

 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

uzatvorená podľa § 269 ost. 2 a §409 a nasl. Obchodného zákonníka , 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:   ZELEX,s.r.o. 

                        Adresa:                                 934 64 Kuraľany č.49 , Slovenská  republika 

                        Zastúpený:                            Rudolf Varga ,konateľ 

                        IČO:                                      47559870                       

                        DIČ:                                      2023959322 

                        DIČ DPH:                             SK2023959322 

                        Bankové spojenie:                VUB Želiezovce 

                        Číslo účtu:                            SK0202000000003222871956,BIC:SUBASKBX 

                        Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri.ok.sud NITRA 

                        Oddiel:                                 Sro,vložka č,36154/N 

                        Kontaktná osoba:                 Rudolf Varga 

                        Tel., fax:                               036 77 21 350 

                        E-mail:                                 zelexsro@gmail.com 

                        web:                                     www.zelex.szm.com 

                        ( ďalej len „predávajúci“) 

 

 

mailto:fenix@fenixlevice.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: ovocia a zeleniny v celkovej hodnote 71.789,- Eur bez DPH/ 

81.953,20 s 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 24 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. Katarína Cifrová, 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.Predávajúci sa zaväzuje počas celého 

trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru 

podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody. 

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

kupujúceho automaticky.Ak predávajúci za takto určenú nižšiu cenu tovar nedodá, je kupujúci 



oprávnený  Dohodu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu. 

4. 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 

5. Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, súčasťou faktúry je dodací list, podpísaný 

zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, 

je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia v lehote splatnosti. Dňom doručenia 

opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných 

podmienok. Dodávateľ požaduje 1x faktúru v listinnej podobe. 

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

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

colných a daňových predpisov alebo DPH. 

8. 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  omeškania. Zaplatením pokuty nezaniká nárok kupujúceho 

na prípadnú náhradu škody. 

b) pre prípad 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 opakovaným 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 .............................................. 

     

 

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

predávajúci                                                                                                   kupujúci                                                                                                                                                                                                                 

Rudolf  Varga                         PhDr. Robert Budinský MBA 

             konateľ                                                                                                          riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej RD -  Potraviny – ovocie a zelenina do celkovej hodnoty 81.953,20,- Eur s DPH  na 24 mesiacov 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať 

Ing. Miroslava Šebőkova..................................................            14.2.2022 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať 

Ing. Annamária Czaudtová .............................................              14.2.2022 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať. 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................            14.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


