
Rámcová dohoda o dodaní služby 
/ďalej len dohoda/ 

 
 

uzatvorená          podľa       § 409     Obchodného   zákonníka   a  zákona  č. 343/2015 Z.z.  o    

verejnom    obstarávaní   a   o zmene   a doplnení   niektorých    zákonov v znení   neskorších  

predpisov  medzi týmito  zmluvnými stranami 

 

 

 I. 

     Zmluvné strany 

 

Objednávateľ : MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                           Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

         Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

         IČO: 42118727  

         DIČ: 2022567723  /kupujúci nie je platca DPH/    

         Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

         IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

         BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                           (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

Poskytovateľ:  Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                          T.Vansovej č. 2 

                          955 01  Topoľčany 

                          Zapísaná v živ.registri Okresného úradu pod č. 406-10738 

                          Zastúpený:  Mgr. Milan Naňo – riaditeľ  

                          IČO :  00893480 

                          DIČ: 2020419665 

                          IČO DPH : SK2020419665   

                          Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                          Čislo účtu :7000308402/8180 

                          IBAN  :  SK43 8180 0000 0070 0030 8402 

                          (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

II. 

Preambula 

 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil  postup  verejného obstarávania –   podľa § 1 ods. 

2  zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov kde tento zákon sa 

nevzťahuje na dodanie služby. 

 
 

                                                                         III. 

Predmet zmluvy 

 

       3.1.  Predmetom     zmluvy   je  príprava    a     dodávka  varených obedov objednávateľom  pre cca 220 

klientov a cca 15 (počas víkendov a sviatkov) – 60 (počas pracovných dní) zamestnancov a varených večerí 

objednávateľom pre cca 220 klientov a cca 15 (počas víkendov a sviatkov) – 30 (počas pracovných dní) 

zamestnancov, počas rekonštrukcie vlastnej stravovacej prevádzky objednávateľa. Príprava a dodávka bude 

realizovaná podľa vopred nahláseného  počtu pohybu klientov a zamestnancov, najneskôr  deň vopred zo 

strany objednávateľa a v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav 

stravníkov zo strany poskytovateľa.  
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 3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pripraví a dodá stravu podľa vopred nahláseného počtu  klientov  

podľa časového harmonogramu uvedeného v čl. III, bod 3.1.  

     

       3.3. Dovoz  stravy zabezpečí poskytovateľ vlastnými  motorovými vozidlami, ktoré zodpovedajú 

hygienickým a bezpečnostným predpisom platným na území SR. 

 

       3.4. Jedálny lístok vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa na uvedené druhy stravy:           

racionálnu, šetriacu a diabetickú v množstve podľa požiadavky a potrieb objednávateľa v členení: obed – 

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a večera – pondelok, utorok, streda, piatok, sobota. 

Jedálny lístok bude doručený objednávateľovi vždy vopred, najneskôr vo štvrtok, na nasledujúci kalendárny 

týždeň. 

 

 

IV. 

Termín a miesto plnenia 

 

 4.1. Miestom plnenia je:  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb, P. O. Hviezdoslava  66, 

955 01  Topoľčany 

 

           4.2. Stravu požadujeme doviezť takto: obed od 10,00 do 10,45  hod, večera od 16,00 do16,30 hod.  

  

 

V. 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Predpokladaný týždenný odber stravy 

Obedy – pracovné dni        spolu 

Racionálna diéta 200 porcií 2,01 €/porcia  402,00 €/deň  2 010,00 € 

Diabetická diéta   50 porcií  2,26 €/porcia  113,00 €/deň        565,00 € 

Šetriaca diéta    30 porcií 2,12 €/porcia    63,60 €/deň        318,00 € 

 

Večere – pracovné dni 

Racionálna diéta  170 porcií 1,51 €/porcia  256,70 €/deň  1 026,80 € 

Diabetická diéta   50 porcií 1,53 €/porcia    76,50 €/deň        306,00 € 

Šetriaca diéta    30 porcií  1,58 €/porcia    47,40 €/deň        189,60 € 

 

Obedy – víkendy a sviatky 

Racionálna diéta 155 porcií 2,01 €/porcia  311,55 €/deň  623,10 € 

Diabetická diéta   50 porcií  2,26 €/porcia  113,00 €/deň     226,00 € 

Šetriaca diéta    30 porcií 2,12 €/porcia    63,60 €/deň     127,20 € 

 

Večere – víkendy a sviatky 

Racionálna diéta  155 porcií 1,51 €/porcia  234,05 €/deň  234,05 € 

Diabetická diéta   50 porcií 1,53 €/porcia    76,50 €/deň       76,50 € 

Šetriaca diéta    30 porcií  1,58 €/porcia    47,40 €/deň       47,40 € 

 

Celkový predpokladaný týždenný odber stravy v €: 5 749,65; slovom: 

päťtisícsedemstoštyridsaťdeväť eur a šesťdesiatpäť centov. Dohodnutá kúpna cena je stanovená  v čase 

podpisu tejto zmluvy v Eurách.  

 

 

5.2. Ceny stravných jednotiek sú vrátane ceny jedla, dovozu jedla do miesta plnenia, dodávka 

korenín, soli, serítkov, špáradiel, všetky náklady a zisk dodávateľa. Ceny sú konečné. 
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5.3.  V cene je zahrnutá aj personálna výpomoc pracovníkmi stravovacej prevádzky objednávateľa, 

na základe vzájomnej dohody s poskytovateľom. 

       

5.4. Kúpna cena je splatná na základe faktúr poskytovateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané 

súčasne predmetom plnenia raz mesačne. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 

a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. 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 poskytovateľa. V cene  je zahrnutá aj doprava a vyloženie predmetu 

dohody na adrese objednávateľa. 

 

 

 VI. 

    Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

6.1. Kúpnu cenu  je možné meniť písomnou dohodou obidvoch strán v prípade: 

     

            a)     zmeny colných a daňových predpisov, alebo 

b)     preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

            c)     iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej ceny 

musí byť preukázateľný). 

 

6.2. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho  mesiaca nasledujúceho po 

podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o  zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá 

dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 

 

 

 

VII. 

Zmluvné pokuty 

 

7.1 V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ  oprávnený objednávateľovi fakturovať 

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

dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

 

7.2 V prípade omeškania s dodaním stravy o viac ako 30 minút zo strany poskytovateľa, je 

objednávateľ oprávnený fakturovať pokutu vo výške 0,02 % za každých aj začatých 30 minút omeškania 

oproti dohodnutému harmonogramu dovozu stravy za predmetný deň. 

 

 

 VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Poskytovateľ  je povinný: 

1) dodať predmet dohody objednávateľovi v požadovanom rozsahu, množstve, dohodnutom termíne a v 

bezchybnom stave 

2) odovzdať predmet dohody, aby mohol byť objednávateľom použitý k účelu, pre        ktorý sa 

zhotovuje. 

 

Objednávateľ je povinný: 

1) predmet zmluvy objednávať spôsobom a v lehote uvedenej v zmluve  

2) zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade so zmluvou. 
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IX. 

Zodpovednosť za vady 

 

Poskytovateľ  zodpovedá za kvalitu predmetu dohody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 

prevziať predmet zmluvy príp. nezaplatiť  v prípade, ak zistí nedostatky v predmete zmluvy deklarovanej pri 

jej podpise. 

 

 

 

 X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto dohody sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v 

ustanovení § 409 Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

10.2 Dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní dostane objednávateľ tri a 

zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

10.3 Dohoda sa uzatvára na  dobú určitú do ukončenia rekonštrukcie vlastnej stravovacej prevádzky 

objednávateľa. Predpokladaný čas ukončenia rekonštrukcie stravovacej prevádzky je 15. júl 2017.  

Objednávateľ nemusí odobrať predpokladané množstvo stravných jednotiek 

 

10.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto dohode. 

Dohoda nadobúda platnosť  dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na in-ternetpovek stránke objednávateľa.   

 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dohodou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 
 

 

 

 

 

V Topoľčanoch , dňa .................         V Topoľčanoch, dňa ........................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                                                               ......................................... 

 

Za poskytovateľa:                             Za objednávateľa: 
 

Mgr.Milan Naňo                                                                   Ing. Viera Bútorová 

        riaditeľ                                                                                   riaditeľka 
 


