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RÁMCOVÁ ZMLUVA  

uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 99 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zmluva“) medzi 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

KUPUJÚCI:   Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 

Sídlo:    Partizánska Ľupča 84, 032 15 Partizánska Ľupča 

IČO:    42433819 

DIČ:    2120088751 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. Liptovský Mikuláš 

IBAN :   SK28 5600 0000 0081 7715 4001 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka  

Kontakt:   044/2028925 

E-mail:    riaditelka@zpskarita.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

 

PREDÁVAJÚCI:   Bidfood Slovakia s.r.o. 

Sídlo:    Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

zastúpený:   Ing. Petr Sekula, konateľ 

IČO:    34 152 199 

IČ DPH:   SK2020168359 

Bankové spojenie:  ČSOB a.s.,  

IBAN:   SK48 7500 0080 1006 1102 2233 

Registrácia:  Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trenčín, oddiel: Sro vložka č.: 11529/L 

Telefón/ fax:   0907 807 690 

(ďalej len „predávajúci“ ) 

 

 
Článok II. 

Východiskové podklady zmluvy 
 

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je cenová ponuka zo dňa 10.06.2020 predložená na základe výzvy 
na predkladanie ponúk – výsledok verejného obstarávania (ďalej len „VO“) na dodanie tovaru 
„Mrazené výrobky“ pre Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča. 

 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy sú dodávky tovaru – potravinárskych výrobkov, uvedených v Prílohe č. 1 – 
špecifikácia predmetu obstarávania: „Mrazené výrobky“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy, vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami 
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predávajúceho a spôsobom v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením 
tovaru na miesto určenia, na základe priebežných čiastkových objednávok kupujúceho a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
 

Článok IV. 
Podmienky dodania a odberu predmetu zmluvy 

 
1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať tovar, po 

dobu trvania tejto zmluvy uvedený v Čl. III. ako predmet zmluvy. Konkrétne množstvo a druh 
tovaru si zmluvné strany dohodnú na základe telefonických objednávok na telefónnom čísle 
044 55 93 379.  

2. Dodávky sa budú uskutočňovať na základe čiastkových objednávok na miesto, ktoré si si zmluvné 
strany dohodnú pri objednaní tovaru. 

3. Predávajúci bude prevádzať na kupujúceho vlastnícke práva k predmetu zmluvy, dodaného na 
základe objednávky a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu, dohodnutú 
s predávajúcim a uvedenú na dodacom liste a vystavenej faktúre, v súlade s Prílohou č. 1, t.j. 
platným cenníkom zmluvy, resp. inak dohodnú medzi zmluvnými stranami (akciové zľavy). 

4. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu zmluvy 
podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy, vyhradzuje si právo rozšíriť, resp. upraviť sortiment predmetu 
zákazky podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho. 

5. Ak predávajúci nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane dodať tovar podľa 
priebežnej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality od 
iného dodávateľa a to v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby a za cenu 
najvýhodnejšej ponuky na trhu. 

 

 

Článok V. 
Cena a úprava ceny 

 
1. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou zmluvných strán a podľa Prílohy č. 1 ako výsledok VO. 
2. V dohodnutej kúpnej cene je zahrnutá predávajúcim poskytovaná zľava z ceny tovaru bežného 

zákazníka. 
3. Kúpna cena za tovar je dohodnutá vo výške uvedenej v Prílohe č.1 tejto zmluvy, je jednotkovou 

cenou jednotlivých tovarov a je cenou maximálnou. Kúpna cena podľa prvej vety tohto odseku je 
stanovená vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, 
vrátane dopravy do miesta plnenia, nákladov na obal a balenie tovaru. 

4. V prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich zníženiu oproti 
cenám tovaru upravených touto zmluvou si zmluvné strany tejto zmluvy dohodli spôsob zisťovania 
cien podľa ust. ods. 5 tohto článku tejto zmluvy. Relevantným trhom na účely tejto zmluvy je trh 
na území Slovenskej republiky. 

5. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v ods. 4 tohto článku tejto zmluvy si zmluvné strany 
dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien: 

a) ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy je oprávnená druhej zmluvnej strane 
predložiť tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať 
označenie výrobcu (príp. dodávateľa) tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za 
ktorú tovar ponúka; 
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b) pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny 
tovaru dojednané touto zmluvou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru 
a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi 
najnižšími cenami zistenými na trhu; 

c) Zmluvné strany sa dohodli, že zisťovanie cien podľa odseku 5 tejto zmluvy bude vykonávať 
kupujúci za obdobie v rozsahu najmenej 1-krát za 6 mesiacov počas platnosti tejto zmluvy;. 

d) Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti 
preukazujúce opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom 
prípade povinný pri najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného 
písomného oznámenia znížiť cenu tovaru na kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a 
aktualizovať Prílohu tejto zmluvy.  

6. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že obdobím, za ktoré sa ceny podľa ods. 4., 5., 5.c) a 5.d) 
tohto článku tejto zmluvy porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne 
predchádzajúcich ostatnej zmene ceny podľa tejto zmluvy. 

7. V prípade, ak predávajúci nezníži cenu za tovar v zmysle ods. 4., 5., a 5.d) tohto článku, kupujúci si 
vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto 
konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy. V prípade, že predávajúci nie je 
schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa odseku 4 až 
6 tohto článku kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa Čl. XI. ods. 2 tejto zmluvy. 

8. Kupujúci nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). 
9. Kúpnu cenu je možné meniť aj smerom navýšenia. Pri zvýšení cien tovaru sa postupuje obdobne 

ako je uvedené v ods. 5 a 6 tohto článku (po písomnej dohode oboch strán a to pri zmene colných 
a daňových predpisov alebo štátom uznanej inflácie, v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov 
na relevantnom trhu, pri preukázateľnej zmene súvisiacej s navýšením cien výrobného závodu 
alebo vývojom cien na trhu na základe údajov Štatistického úradu SR, vždy len po vzájomnej zmluve 
zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky 
č.  87/1996 Z. z.. Nová aktualizovaná Príloha nahrádza pôvodnú Prílohu a stáva sa neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy až po odsúhlasení druhej zmluvnej strany. V prípade, keď predávajúci novú 
aktualizovanú Prílohu nepredloží, pôvodná Príloha zostáva v platnosti. 
 
 

Článok VI. 
Miesto a spôsob dodania tovaru 

 
1. Presné miesto odberu je sklad potravín stravovacej prevádzky, Zariadenie pre seniorov KARITA 

obce Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 84, 032 15. 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych 

baleniach s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanovených v príslušných právnych 
predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a 
ochranu tovaru podľa tejto zmluvy. 

3. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie, kontrolné 
pásky a svojim podpisom túto skutočnosť potvrdí. Dátum najneskoršej spotreby dodávaných 
čiastkových tovarov bude uvedený v dodacích listoch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
V prípade akýchkoľvek chýb predmetu zmluvy resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, 
je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní predmetu zmluvy u dodávateľa 
reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich akceptovanie predávajúci potvrdí svojim 
podpisom. Bezchybnosť potvrdzuje kupujúci predávajúcemu podpisom dodacieho listu. 

4. Prevzatie tovaru dodaného predávajúcim podľa tejto zmluvy potvrdí kupujúci na faktúre, ktorá je 
súčasne dodacím listom. Dodací list bude predložený zo strany predávajúceho pri dodaní tovaru, 
na ktorom bude vyznačené:  

a) číslo dodacieho listu, 
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b) obchodné meno účastníkov, 
c) IČO účastníkov, 
d) označenie tovaru, 
e) množstvo tovaru, 
f) meno a priezvisko preberajúcej osoby spolu s jej uvedením funkcie, 
g) miesto dodania tovaru, 
h) dátum prevzatia tovaru, 
i) podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby, 
j) jednotkovú cenu, DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. 

 
 
 

Článok VII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Platba za tovar sa bude realizovať priebežne podľa dodávok v zmysle zmluvy. 
2. Kupujúci neposkytne preddavok ani zálohu úhrady za tovar. 
3. Úhrady sa budú vykonávať na základe faktúr vystavených podľa objednávok a skutočne dodaného 

množstva tovaru formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr. 
4. Splatnosť takto vystavených faktúr je minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia. 
5. V prípade pochybnosti doručenia faktúry sa má za to, že bola doručená na 3. deň od jej odoslania 

predávajúcim. 
6. Dátum úhrady sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, ak nebude 

obojstranne odsúhlasený iný mechanizmus krytia pohľadávok. 
7. Jednotlivé faktúry musia obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, 
b) číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
c) druh tovaru – presné názvy, mernú jednotku a množstvo, 
d) jednotková cena tovaru bez DPH, DPH,  
e) celková cena fakturovaného tovaru s DPH, 
g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. VII. ods. 7. tejto zmluvy, kupujúcu 
je oprávnený vrátiť ju na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej faktúry kupujúcemu. 

 
 

Článok VIII. 
Odmietnutie dodávky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar s neprekročeným termínom spotreby. 
2. V prípade, ak predávajúci prekročí uvedené lehoty, má kupujúci právo tovar vrátiť. 
3. Kupujúci má právo tovar vrátiť predávajúcemu, ak jeho kvalita nezodpovedá požiadavkám 

kupujúceho. 
 
 

Článok IX. 
Záručná doba, zodpovednosť za nedostatky tovaru a reklamačný poriadok 

 
1. Predávajúci ručí kupujúcemu za kvalitu predávaného tovaru po dobu doporučenej najneskoršej 

spotreby jednotlivých druhov tovaru. Záručná doba je totožná s dobou spotreby. 
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2. Predávajúci zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR 
č.  152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatných legislatívnych nariadení 
SR.  

3. V prípade porušenia platných predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany 
predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá 
predávajúci na seba náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom kupujúceho kontrolným 
orgánom. 

4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky tovaru spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou 
tovaru alebo nevhodným skladovaním tovaru. 

5. Balenie predmetu zmluvy musí zodpovedať predpísanému spôsobu, určenému na uchovanie a 
ochranu predmetu plnenia zmluvy. 

6. Nebezpečenstvo škody v dodávke spočíva (nekompletnosť dodávky podľa objednávky, nekvalita, 
nesplnenie základných hygienických požiadaviek, nesplnenie skladby, poškodenie) prechádza na 
kupujúceho jeho dodaním na miesto plnenia a prevzatím tovaru. 

7. Dňom prevzatia predmetu plnenia zmluvy je dátum potvrdenia prevzatia zástupcom kupujúceho 
na dodacom liste predávajúceho. 

8. Kupujúci je povinný uskutočňovať po doručení tovaru čo najskôr riadne prevzatie, skontrolovať 
druh, množstvo a kvalitu tovaru. 

9. Reklamácie zjavných nedostatkov kvality tovaru, druhu a množstva, ktoré sú zistené kupujúcim pri 
prevzatí a kontrole tovaru, je kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu: 

a) nedostatky v množstve - budú riešené dodaním chýbajúceho tovaru čo najskôr po 
telefonickom nahlásení ešte v deň dodávky,  

b) nedostatky kvality - budú riešené výmenou tovaru za bezchybný a predávajúci je povinný 
na vlastné náklady v najkratšom možnom čase (do 24 hodín) dodať bezchybný tovar. 

10. Kupujúci je oprávnený u predávajúceho uplatniť zodpovednosť za chyby v plnení dodávky tovaru, 
tzv. skryté chyby, najneskôr do 15 dní od splnenia dodávky. 

11.  Vo všetkých prípadoch zistenia akejkoľvek chyby tovaru musia byť k písomnému oznámeniu 
o chyby priložené dostatočné dôkazové prostriedky, ako napr. komerčný zápis vrátenia 
poškodených alebo chybných tovarov. 

12.  Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne 
inak, a to v stave v akom bol dodaný. 
 
 

Článok X. 
Právne vzťahy a podmienky nesplnenia zmluvy 

 
V prípade, ak kupujúci omešká s riadnym zaplateným kúpnej ceny v zmysle Čl. V a Čl. VII tejto zmluvy 
v termíne určenom podľa Čl. VII. tejto zmluvy, má právo kupujúci na úrok z omeškania vo výške podľa 
§ 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákon 
č.  513/1191 Zb. Obchodný zákonník. 

 
 

Článok XI. 
Doba plnenia a vypovedanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do 30.06.2021. 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) V prípade, ak dôjde k naplneniu limitu určujúceho postup verejného obstarávania, zmluvné 
strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká dňom, v ktorom došlo k naplneniu finančného limitu 
určujúceho VO, o čom bude kupujúci písomne informovať predávajúceho. 
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b) V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru na základe potvrdenej objednávky viac 
ako 5 dní po lehote uvedenej v Čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť 
od tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípade opakovaných 
chybných a neúplných dodávok tovaru na základe doručenej objednávky. 

c) Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak dostane ponuku na kvalitatívne 
porovnateľné tovary od iného subjektu za kúpnu cenu nižšiu ako stanovenú podľa ust. 
v odsekoch 5., 6. a 7. Čl. V. tejto zmluvy. V tomto prípade má kupujúci povinnosť navrhnúť 
predávajúcemu zníženie ceny predmetu dodávky v súlade s transparentnou ponukou. 

d) Predávajúci má povinnosť zaujať stanovisko k navrhovanému zníženiu ceny do 5 kalendárnych 
dní odo dňa oznámenia kupujúcim. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na navrhovanom 
znížení ceny, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy. 

e) Na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán, bez udania dôvodu, doručenej 
druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede podanej kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac 
a v prípade výpovede podanej predávajúcim je výpovedná lehota 3 mesiace. Pričom 
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

f) Odstúpením od zmluvy jednej so zmluvných strán na základe písomného oznámenia 
doručeného druhej zmluvnej strane a to z dôvodu uvedených v tejto zmluve a v príslušných 
ustanoveniach Obchodného zákonníka. 

g) V prípade zmluvy zmluvných strán o zrušení zmluvy, sa zmluva ruší ku dňu určenému v zmluve. 
3. V prípade zániku tejto zmluvy podľa Čl. XI. ods. 2. sú zmluvné strany povinné bez zbytočného 

odkladu pristúpiť k vysporiadaniu vzájomných práv a záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy. 
 
 

Článok XII. 
Osobitné dojednania 

 
1. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu pozastavenia povolenia štátnej 

veterinárnej a potravinárskej správy k distribúcii predmetu plnenia zmluvy, alebo vyhlásenia 
karantény RÚVZ v súvislosti COVID - 19. 
 

2. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou pri predchádzaní nebezpečenstva šírenia 
infekcie spôsobenej koronavírusom COVID - 19 v Zariadení pre seniorov KARITA obce Partizánska 
Ľupča stanovujeme postup pri preberaní tovaru: 

− dodržiavať prísne epidemiologické opatrenia predávajúceho pri preberaní tovaru (používať 
ochranné rúško, rukavice, pred vykladaním tovaru si vydezinfikuje ruky, dezinfekčné 
prostriedky poskytne kupujúci, vodič vyplní čestné prehlásenie v súvislosti COVID – 19. 

− tovar sa bude preberať pred vstupnými dverami skladov kuchyne vizuálnou kontrolou, 

− toto opatrenie bude trvať do odvolenia resp. ukončenia preventívnych opatrení v súvislosti 
COVID – 19, ktoré Vám oznámime. 
 
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
2. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou na 

nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 
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3. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 
ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení zmluvy budú riešiť 
vecným a otvoreným rokovaním. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 
postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

5. Prípadné zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán a to len formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jednom rovnopise 
obdrží každá zmluvná strana. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu obstarávania: 
„Mrazené výrobky“, zmluvné jednotkové ceny s DPH pre jednotlivé položky potravín vychádzajúc 
z výsledku VO. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, 
že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu neuzatvorili 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 26.06.2020   V Partizánskej Ľupči, dňa 26.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Petr Sekula      PhDr. Ľubomíra Gloneková 
           konateľ      riaditeľka Zariadenia pre seniorov KARITA                    

                                                         obce Partizánska Ľupča 
 

 


