
                                    Rámcová dohoda               DOD 007/2017 

na dodanie tovaru, ovocia a zeleniny  č. 1-J/2015 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník  
 

 
Odberateľ: 
Obchodné meno:  Mesto Bytča 
Sídlo:     Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
Štatutárny zástupca:  Bc.Miroslav Minárčik, primátor 
Prevádzka:   Školská jedáleň Ulica Eliáša Lániho 261/7,  
 A   Školská jedáleň Ulica mieru 1357  
    014 01 Bytča 
Príjemna:    Mgr. Leona Kováčová, Miriam Gašpieriková 
Bankové spojenie:  SK87 0200 0000 0000 4423 8432 
    SK98 0200 0000 0000 4363 0432 
Tel. kontakt:  041/553 39 79, 041/553 38 55 
E-mail:   sjelaniho@gmail.com, sjmieru@gmail.com 
 
IČO:    00321192 
DIČ:    2020626399 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Dodávateľ 
 
Obchodné meno:   Obim s.r.o  
Sídlo:    Nová 4381/4381, 018 51 Nová Dubnica 
Štatutárny zástupca: Radovan Zuzík-konateľ 
Bankové spojenie:  VÚB banka  
IBAN:   SK8102000000001359952651                                  
IČO:    36307777 
IČ DPH:   SK 2020115075 

Zapísaná: Obchodný register  vložka č. 11466/R  
E-mail: 

(ďalej len „dodávateľ“) 
 



 
PREAMBULA 

 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup 
verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „ZVO“). 
 

Článok I 
Predmet rámcovej dohody 

 
1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto 

rámcovej dohody a na jej základe vyhotovených objednávok dodávať pre 
objednávateľa tovar v rozsahu určenom objednávateľom a záväzok 
objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj 
ďalšie podmienky dohodnuté touto rámcovou dohodou. 

2. Predmetom rámcovej dohody je dodávka  tovaru – ovocia a zeleniny, 
podľa kvalitatívnej špecifikácie a ceny podľa požiadaviek objednávateľa. 

3. Objednávateľ má právo zúžiť alebo rozšíriť predmet plnenia tejto 
rámcovej dohody z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré nebolo možné 
v čase uzatvorenia rámcovej dohody predvídať. 

 
Článok II 

Podmienky zavádzania zákaziek 
 

1. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa bude 
realizovať formou písomných objednávok alebo po vzájomnej dohode 
telefonicky. 

2. Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa. 
3. Objednávky je objednávateľ oprávnený zasielať na adresu oprávnenej 

osoby dodávateľa prostredníctvom e-mailovej správy, osobne alebo 
písomne poštou. 

4. Dodávateľ potvrdí prijatie objednávky objednávateľovi písomnou formou. 
5. Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na túto rámcovú dohodu, názov 

a množstvo tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, určenie 
kontaktnej osoby, ktorá preberie tovar, dátum, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby objednávateľa. 



6. Objednávky je oprávnený vyhotovovať výlučne objednávateľ na základe 
svojich potrieb. 

7. Lehota dodania tovaru na základe objednávok je 1 deň, v mimoriadnych 
prípadoch do 2 kalendárnych dní od doručenia objednávky dodávateľovi. 
Dodávateľ sa zaväzuje v mimoriadnych prípadoch dodať tovar okamžite, 
ak to situácia dovoľuje. 

 
Článok III 

Miesto a spôsob plnenia 
 

1. Miesto plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je Školská jedáleň                     
vždy do 8 hod.  

2. Odovzdanie predmetu rámcovej dohody sa uskutoční podpísaním 
a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami zmluvných strán 
v mieste dodania podľa odseku 1 tohto článku v dohodnutých termínoch 
a množstvách. 

3. Prepravu predmetu rámcovej dohody na miesto dodania zabezpečuje 
dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná 
ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

4. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto rámcovej dohody bez 
kvalitatívnych  a právnych vád, riadne, včas a v dohodnutom množstve. 
Ak budú mať tovaru vady už v čase odovzdania a preberania, 
objednávateľ tovar neprevezme a vráti dodávateľovi, ktorý je povinný 
vady odstrániť do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom 
prípade s prihliadnutím na charakter vád nedohodnú inak. Do času, kým 
dodávateľ nedodá tovar bez vád, je v omeškaní s dodaním tovaru. 

5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody 
ihneď po jeho prevzatí a podpísaní dodacieho listu. 

6. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním predmetu 
tejto rámcovej dohody po podpise dodacieho listu. 

 
Článok IV 

Cena a platobné podmienok 
 

1. Cena predmetu tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 



predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný 
zisk podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. a § 3 vyhlášky MFSR č. 
87/1996 Z.z. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty a pri dovážanom 
tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných 
opatrení ustanovených osobitnými predpismi. V cene sú započítané aj 
obaly, náklady na dopravu a vykládky zo skladu na miesta dodania 
predmetu tejto rámcovej dohody. 

3. Zmluvná cena je konečná a jej zmena je prípustná len smerom dole. 
Zmluvnú cenu je možné zmeniť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby 
DPH. 

4. Cena tovaru zohľadňuje momentálny stav ponuky na trhu a musí 
zodpovedať požadovanej kvalite podľa špecifikácii objednávateľa. 
U sezónneho potravinárskeho tovaru sa zohľadňuje sezónny vplyv a jeho 
momentálnu dostupnosť na trhu, ktoré môžu ovplyvniť cenu tovaru. 

5. Objednávateľ na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok 
ani zálohovú platbu. 

6. Dodávateľovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávateľovi dňom 
dodania predmetu tejto rámcovej dohody na miesta dodania 
objednávateľa a podpísaním dodacieho listu oprávnenými osobami 
zmluvných strán. 

7. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra 
nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju na 
doplnenie a prepracovanie dodávateľovi. Dodávateľ túto faktúru podľa 
charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto 
opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí do 
podateľne objednávateľa. 

8. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

 
Článok V 

Záruka a vyhlásenie o zdravotnej nezávadnosti tovaru 
a) Predávajúci vyhlasuje, že: všetky potraviny a potravinové prísady, 

ktoré predá kupujúcemu, sú vo všetkých ohľadoch v čase dodávky 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 



b) zabezpečí kontrolu všetkých dodaných potravín a potravinových prísad 
a určuje zdravotnú nezávadnosť tovaru, pri dodržaní podmienok 
HACCP 

c) dodaný tovar bude mať deklarovanú kvalitu počas doby spotreby, 
ktorá je vyznačená na obale výrobku 

d) dodaný tovar nebude mať pri dodaní vyčerpané viac ako 1/3 doby 
spotreby vyznačenej  na obale výrobku 

e) dodržiava všetky požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich 
skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich 
skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady 
na odber vzoriek a ich vyšetrovanie v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky. 

1. Pokiaľ pri dodávke tovaru kupujúci zistí vady tovaru, a to hlavne zjavné 
vady tovaru, resp. nezrovnalosti v množstve alebo druhu označenia, je 
povinný uplatniť ich u predávajúceho formou reklamácie, a to najneskôr 
do 3 dní odo dňa dodávky tovaru.  V prípade reklamácie po tejto lehote 
predávajúci nenesie zodpovednosť za vady ani iné nedostatky a kupujúci 
je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar. 

2. V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou sa 
predávajúci zaväzuje bezplatne vymeniť tovar (resp. jeho príslušnú časť), 
alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. 

3. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá ochrana zmluvných strán 
vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Ak počas trvania záručnej doby nebude tovar vykazovať dohodnuté 
vlastnosti, objednávateľ uplatní písomnú reklamáciu, ku ktorej je 
dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia. Ak sa v tejto lehote dodávateľ k reklamácii 
nevyjadrí, má sa za to, že s opodstatnenosťou reklamácie súhlasí. 
Oprávnené reklamované vady je dodávateľ povinný odstrániť najneskôr 
do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade 
s prihliadnutím na vady tovaru nedohodnú na inej  lehote. 

5. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia 
elektronickými prostriedkami (e-mail), ktorá umožňuje trvalé zachytenie 
obsahu komunikácie. 

6. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené 
neodborným zásahom. 

 



Článok VI 
Zmluvné sankcie 

 
1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením objednávky podľa čl. II ods. 7 

tejto rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dodávky tovaru za každý aj 
začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má dodávateľ 
právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania. 

3. Ustanovenia ods. 1 a 2 neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane 
objednávateľa alebo dodávateľa. V prípade zásahu vyššej moci je 
dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej 
strane a preukázať jej trvanie. 

4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na 
náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

Článok VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 

získaných pri plnení záväzkov z tejto rámcovej dohody. Povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na 
základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla 
povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strane alebo jej 
časť. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne 
informovať bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany si do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne vymenia svoje kontaktné osoby. Každá zmluvná strana 
je povinná zmenu kontaktnej osoby oznámiť druhej zmluvnej strane do 3 
pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo. Zmena kontaktných 
osôb si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto rámcovej dohode. 

3. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti. 
T.j. od 1.11.2017 do 31.12.2017 

4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto 
rámcovej dohody v zmysle § 344 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Zmluvné 



strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvných povinností budú 
považovať najmä: 
a) ak dodávateľ opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä 

nedodržania dohodnutých termínov a kvality napriek opakovaným 
upozorneniam objednávateľa 

b) ak objednávateľ v rozpore s touto  rámcovou dohodou bezdôvodne 
neprevezme bezchybný predmet plnenia tejto rámcovej dohody ani do 
30 dní od vyzvania objednávateľa dodávateľom 

c) ak objednávateľ opakovanie neuhradí prevzaté plnenie predmetu 
rámcovej dohody v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu splatnosti. 

5. V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od rámcovej dohody, je 
toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody. 

6. Odstúpením od rámcovej dohody nie sú dotknuté nároky zmluvných strán 
vyplývajúce z čl. VI tejto rámcovej dohody. 

7. Obidve zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu písomne vypovedať 
pred uplynutím jej platnosti aj bez udania dôvodov s 2 mesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

8. Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpoveď 
sa doručujú druhej zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne. Zásielka uložená na pošte 
sa považuje za doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa 
uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie 
prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie 
zásielky. 

9. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu 
svojich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto rámcovej 
dohody do 3 pracovných dní odo dňa , kedy k tejto zmene došlo. 

10. Právne vzťahy osobitne neupravené touto rámcovou dohodou sa budú 
riadiť  podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

11. Táto rámcová dohoda je povinne  zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 
§ 5s zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení 
neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 
Obchodného zákonníka a s ustanoveniami §47a Občianskeho zákonníka. 



Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto rámcovej dohody vrátane jej 
dodatkov a faktúr dodávateľa doručených objednávateľovi a tiež  
disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za 
dodávateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto rámcovej dohode, v jej 
dodatkoch a vo faktúrach dodávateľa doručených objednávateľovi, a to 
zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a §5b 
zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

12. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany  záväzná 
odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce 
z plnenia tejto rámcovej dohody budú riešiť prednostne rokovaniami 
o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

13. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden 
rovnopis pre dodávateľa a tri rovnopisy pre objednávateľa. 

14. Túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len na základe písomne 
vyhotovených dodatkov  podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

15. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne 
a vážne, rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto rámcovú dohodu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
V Bytči dňa   23.10.2017  
 
 
 
 
 
____________________________               __________________________ 
              odberateľ                  dodávateľ 
              


