
                                              Rámcová dohoda 
(ďalej len dohoda) 

 
uzatvorená   podľa  § 409  Obchodného  zákonníka  a  § 3 ods.2   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 

 
Kupujúci     „MÔJ DOMOV“ , Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany    

   Sídlo: P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany    
   Zastúpený:  Ing. Viera Butorová, riaditeľka ZSS 

IČO:  42118727 
DIČ:  2022567723 (kupujúci nie je platca DPH) 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

            IBAN:   SK10 8180 0000 0070 0032 4613 
     BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

                              (kupujúci nie je plátcom DPH) 
                              (ďalej len „kupujúci“) 
 

Predávajúci          INMEDIA, spol. s r.o. 
                         Sídlo: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  
        Zastúpený: Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti                          
                            IČO: 36019208         
                         IČ DPH: SK 2020066829 
     Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
                         Číslo účtu : SK2211110000006619429000 

                           (predávajúci je plátcom DPH)                              
                             (ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 

II. 
Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil  postup  verejného obstarávania –  výzvu 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 5 ods. 3,4  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom 



obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal 
predávajúci. 
 
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom dohody je nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov podľa podrobného 

popisu a špecifikácie uvedeného v Prílohe č. 1 dohody. Súčasťou dodávky je aj doprava do 
miesta dodania, naloženie a vyloženie tovaru do skladu. 
 

2.    Kupujúci   nie   je povinný    zakúpiť si   predpokladané  množstvo   jednotlivých druhov 
tovarov 
       tvoriacich   predmet dohody, ani vyčerpať   finančný    objem  uvedený  v  článku X. bod 1. 
tejto 
       rámcovej   dohody. Predávajúci     sa     nemôže    domáhať    uskutočnenia     dodávok     
tovaru  
       v predpokladanom množstve uvedenom v Prílohe č. 1 tejto dohody. 
 
3.   Kupujúci  sa    pri  uplatňovaní   objednávok    počas    platnosti rámcovej dohody  s  
predávajúcim  

dohodne  na  modifikácií  mliečných výrobkov  a   obmene predmetu  dohody  zohľadňujúci   
výhodnosť pre prevádzku kupujúceho, premietnutím  do nákupu  mlieka a mliečných výrobkov  
iných   ako uvedených v Prílohe č. 1 tejto dohody. 

 
 

IV . 
Miesto, čas a spôsob plnenia  

 
1.  Miestom   dodania    je  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie    sociálnych      služieb    Topoľčany, P. 

O. 
     Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany  -  sklad mlieka  a  mliečných výrobkov. 
 
2.  Predávajúci   sa   zaväzuje   dodávať  tovar priebežne, počas   platnosti  rámcovej dohody na 

miesto  
     dodania   na   základe   uplatnených objednávok. Za  objednávku sa považuje písomná, e-

mailová  
     alebo telefonická objednávka.  
     Písomná    objednávka    kupujúceho   musí obsahovať  odvolanie sa na uzavretú rámcovú 

dohodu, 
     názov  a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín   a miesto  plnenia, dátum, 

pečiatku  



     a podpis zodpovedného zamestnanca. 
 
3.  Predávajúci   sa    zaväzuje dodať tovar  na miesto dodania najneskôr do troch pracovných dní od     

doručenia/nahlásenia objednávky. Objednávka kupujúceho predávajúcemu bude uskutočnená    
v písomnej forme alebo telefonicky prostredníctvom: 

     telefonicky - na kontaktné číslo: 045/5425302 

          e-mailom -  na e-mailovú adresu: odbytpd@inmediazv.sk 

 Predávajúci upozorní kupujúceho na dodávku tovaru. Upozornenie uskutoční telefonicky/e-
mailom na adrese kupujúceho, ktoré si určia v objednávke. 

 Predmet dohody prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky v mieste 
určenia potvrdí svojim podpisom na dodacom liste. 

 
4. Naloženie, dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim a jeho vyloženie do skladu zabezpečuje   

predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením 
a znehodnotením. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar počas platnosti rámcovej dohody na 
miesta dodania v akýchkoľvek množstvách na základe objednávok.  

 
V. 

Cena, platobné podmienky 
 
1. Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, 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 v eurách. 

 
1.1 Cena tovarov je uvedená vo vecnej a cenovej špecifikácii nákup a dodávka mlieka 

a mliečných výrobkov. Vecná a cenová špecifikácia nákupu a  tvorí Príloha č. 1 tejto 
rámcovej  dohody.  
Do ceny tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 v priebehu platnosti rámcovej dohody je prípustné 
premietnuť len zmenu sadzby DPH. 
 

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

 

2.  Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa 
zákona NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. 
vrátane DPH a výška DPH. 

3.  Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa, v zmysle § 3 ods. 2 citovaného zákona o cenách, 
všetky náklady spojené s dodávkou predmetu dohody, t.j. vrátane balenia, naloženia tovaru, 
dopravy na miesta dodania a vyloženia tovaru do skladu kupujúceho. 



4. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 
zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru. 

5. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 

6. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
 
7.  Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po prevzatí 

tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr s 30-dňovou lehotou 
splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia faktúry je doloženie 
dodacieho listu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom kupujúceho, ktorý tovar prevzal). 

8. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je 
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo 
vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia. 

9. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho     
záväzku. 

10.Strany    dohody     potvrdzujú, že    predávajúci    je   platiteľom  DPH   a kupujúci      nie     je          
platiteľom DPH. 

VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny predmetu zmluvy. 

2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. 

 
VII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
  

 
1.  Na predmet dohody sa vzťahuje záruka: maximálne do skončenia doby spotreby označene dodávateľom. 
 
2.  Záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nesprávnym skladovaním tovaru po jeho prevzatí kupujúcim.   
 

VIII. 
Obaly, balenie, doklady 

 
1 . Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

3. Tovar musí byť dodávaný v originálnych obaloch. 



4. Tovar bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. 

 

IX. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý aj 
začatý deň omeškania.  

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3. V prípade  neodstránenia  chybného  plnenia  v dohodnutom  termíne,  má  kupujúci    právo  
požadovať  od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny chybného plnenia vrátane 
DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Rámcová  dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť 

    po  dni  zverejnenia  podľa platných  právnych predpisov. Táto  rámcová  dohoda sa uzatvára od 
    28.10.2016 do 27.10.2017  alebo   do   vyčerpania  finančného limitu 39 935,00    eur  bez  

DPH,     
    podľa  toho, čo nastane skôr od podpisu dohody. 

 
 

2. Nedeliteľnou prílohou tejto dohody je:  Príloha č. 1 – „Nákup a dodávka mlieka a mliečných 
výrobkov“.  

3. Táto rámcová  dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby platnosti: 
a)  kedykoľvek   písomnou   dohodou   oboch   strán uzavierajúcich  túto dohodu k dohodnutému  
     termínu, 
b)  odstúpením od dohody zo strany kupujúceho kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri rovnopisy a 
predávajúci dva rovnopisy. 

5. Strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6. Strany uzavierajúce túto rámcovú dohodu prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním 
prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody 



potvrdzujú svojimi podpismi. 

Vo   Zvolene, dňa   24.10.  2016                    V Topoľčanoch, dňa  24.10.2016   

 

 

     ---------------------------------------                                      ---------------------------------------------                             
           predávajúci                                                                                       kupujúci    
                                                                                                     Ing.Viera Bútorová,riaditeľka                                                                            
Príloha: č. 1 
Predmet zákazky: Nákup a dodávka mlieka mliečných výrobkov 

 
P. č. 

 
Názov tovaru 

Merná 
jednot-

ka Celkové 
množstvo 

Cena 
ks/kg  
bez 

DPH v 
€ 

Cena 
ks/kg 

s DPH v 
€ 

Celková cena 
bez DPH v € 

DPH 10% a 
 20 % 

 
Cena spolu 

s DPH v 
€ 

  1. Maslo čerstvé kg  1 400 5,500 6,050    7 700,00  770,000 8 470,000 

  2. Syr trojuholník v balení  
po 8 ks balík 4 700  

0,725 
 
0,870 

 
   3 407,500 

 
 681,500 

 
4 089,000 

  3. Smotana kyslá 
v kelímku 200 ml ks  7 000  

0,371 
 
0,445 

 
   2 597,000 

 
 519,400 

 
3 116,400 

  4. Jogurt ovocný 150g ks 12 100  
0,300 

 
0,360 

 
   3 630,000 

 
 726,000 

 
4 356,000 

  5. Jogurt biely 150 g ks   9 100  
0,275 

 
0,330 

 
   2 502,500 

 
 500,500 

 
3 003,000 

  6. Tvaroh hrudkový kg     650  
2,750 

 
3,300 

 
   1 787,500 

 
 357,500 

 
2 145,000 

  7. Bryndza polotučná  kg    200  
6,250 

 
7,500 

 
   1 250,000 

 
  250,000 

 
1 500,000 

  8. Syr tehla kg    700  
3,375 

 
4,050 

 
   2 362,500 

 
  472,500 

 
2  835,000 

  9. Termix 90 g ks  5 600  
0,275 

 
0,330 

 
   1 540,000 

 
  308,000 

 
1 848,000 

10. Rastlinné maslo 400 g ks 1 600  
0,900 

 
1,080 

 
   1 440,000 

 
  288,000 

 
1 728,000 

11. Syr v črievku 100g ks  3 000  
0,363 

 
0,436 

 
   1 089,000 

 
  217,800 

 
1 308,800 

12. Maslo porcované,  
20 g ks 19 000  

0,141 
 
0,155 

 
 2 679,000 

 
  267,900 

 
2 946,900 

13. Puding v kelímku 
200 ml ks  8 700  

0,231 
 
0,277 

 
   2 009,700 

 
  401,940 

 
2 411,64 

14. Mlieko polotučné liter 12 000  
0,463 

 
0,509 

 
   5 556,000 

 
  555,600 

 
6 111,600 

15. Mlieko Acidko 250 g ks  1 050  
0,366 

 
0,439 

 
      394,300 

 
    76,860 

 
   461,160 



 
 
Vo  Zvolene, dňa   24.10.2016                                                   V Topoľčanoch, dňa  24.10.2016    
 
 
 
...............................................                                                     ..................................................                                                                             
         predavajúci                                                                                   kupujúci 
 
  
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová ponuka celkom  
za 12 mesiacov plnenia zmluvy 

   
39 935,000 

 
6 393,500 

 
46 328,500 


