
                                     RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

                                                                  (ďalej len dohoda) 

 

 

Článok  I.  

  Zmluvné strany 

 

 

Kupujúci  :     “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 plátca DPH )    

        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

        IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

        BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                          (ďalej len „kupujúci“) 

 

Zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianského 

samosprávneho  kraja, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, Reg. číslo: 150   

                          (ďalej len „odberateľ 

 

 Predávajúci:   Predávajúci:  INMEDIA, spol. s.r.o 

                          Sídlo: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 

                          Zastúpený : Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti                                      

                          IČO:  36019208              

                          DIČ:  2020066829 

                          IČ DPH: SK2020066829  ( predávajúci je plátca DPH ) 

                          Zapísaná: v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4345/S 

                          Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.  

                          Číslo účtu:  6619429000/1111  

                          IBAN : SK22 1111 0000 0066 1942 9000 

                          SWIFT: UNCRSKBX 

  (ďalej len „predávajúci“) 

 

  

Článok  II.  

Preambula 

 

Kupujúci    na    obstaranie   predmetu  tejto dohody použil  postup  verejného obstarávania – 

Výzvu    v    rámci    postupu    verejného  obstarávania  podľa § 1, bod 1 a § 117  zákona  č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ak  „ Zadávanie zákaziek s nízkymi  hodnotami „ 

 

                                                                  Článok  III. 

Predmet dohody 

 

 1. Predmetom    tejto  dohody   je  nákup  a   dodávka    oleja na varenie  predávajúceho   

     podľa     dennej       potreby    kupujúceho    za   podmienok   uvedených   v  Prílohe  č.1 

     k dohode.  Súčasťou    nákupu   je   aj   doprava    do   miesta   dodania    a  vyloženie 

     tovaru do skladu oleja na varenie. 



      

2.  Kupujúci   trvá    na    tom   aby   dodaný    tovar bol  zdravotne nezávadný a výlučne  

     z produkcie  krajín EU. 
      

3.   Predávajúci   je  povinný     prepravovaný   tovar – olej  na  varenie zabezpečiť na prepravu 

      izotermickým       dopravným   –   prepravným     prostriedkom    spĺňajúcim      podmienky  

      na    prepravu   vyššie    uvedeného   tovaru.           
 

 

4.  Kupujúci     si      vyhradzuje    právo      zakúpiť     aj iný druh tovaru na ktorom sa zmluné 

     strany   v dohode   nezaviazali   ale   ktorého   potreba   sa vyskytne počas trvania platnosti 

     tejto dohody. 

    

 5. Kupujúci     nie      je   povinný    zakúpiť      si   a   prevziať     predpokladané     množstvo   

     jednotlivých    druhov    tovarov    tvoriacich    predmet  dohody,  ani   vyčerpať    finančný   

     objem  uvedený v  Prílohe  č.1 k dohode. Predávajúci sa nemôže  domáhať     uskutočnenia 

     dodávok   tovaru  v predpokladanom   množstve  uvedenom  v   Prílohe č. 1  k dohode. 

 
 

                                               Článok   IV . 

Dodacie podmienky 

 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu dohody podľa čl. III. tejto 

dohody   v predpísanom    množstve    na   základe písomnej alebo telefonickej objednávky 

     kupujúceho najneskôr do troch pracovných dní. Kupujúci sa zaväzuje  tento  tovar 

prevziať. Objednávka  kupujúceho   predavajúcemu  sa    uskutoční spôsobom: 

 

 

     telefonicky – na kontaktné číslo: 046/542 53 02 

 

     e-mailom na e-mailovú adresu: prievidza@inmedia.sk 

 

2. Miestom    dodania  tovaru   je „MÔJ DOMOV“,     Zariadenie     sociálnych  služieb 

Topoľčany,  P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany - sklad oleja na varenie. 

 

     3.  Množstvo    tovaru     z   celkového   množstva   bude upresňované objednávkami zo strany  

          kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu 

výrobku . 

 

                4. S dodaným tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :  

     Faktúra a dodacie listy. 

 

 

 

Článok  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, takto:  
Príloha: č.1 



Predmet zákazky:  „ Nákup  a dodávka  oleja na varenie“ 

Cena za predpokladané množstvo 
  

P.Č. Názov tovaru 

 

 

MJ 

 

 

Počet 

 

Cena  

za MJ 

bez 

DPH 

v € 

Cena za 

MJ  

s DPH 

v € 

Celková 

cena   bez 

 DPH 

 v € 

DPH  

20 % 

Cena spolu 

s DPH 

 v  € 

  1.  Olej na varenie             

 z toho:        

 Balenie    1 lit  1 lit    4 000 0,953 1,144 3 812,00 762,40 4 574,40 

 Balenie    5 lit  5 lit       800 4,699 5,639 3 759,20 751,84 4 511,04 

 Cenová    ponuka    celkom   za  12  

mesiacov plnenia dohody -  balenie  1 lit 

 

Cenová     ponuka     celkom    za  12  

mesiacov plnenia dohody -  balenie  5 lit 

                              

   

3 812,00 

 

 

3 759,20 

 

762,40 

 

 

751,84 

 

4 574,40 

 

 

4 511,04 

 
2.   V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru  v mieste dodania tovaru na adrese 

      kupujúceho v zmysle  čl. IV. bod 2 dohody. 

         

3. 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 sú 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 predávajúceho. 

 

4.  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. 

 

5.  Zmena   sadzby  DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 

     zvýšenie resp. zníženie  ceny  tovaru. Zmena  ceny  smerom  dole je prípustná kedykoľvek. 

 

6. V prípade vady je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie. V takom 

prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry 

kupujúcemu. 

 

Článok VI. 

Právo odmietnúť prebratie tovaru 

 

1. Kupujúci   si    vyhradzuje    právo    odmietnuť -  prevziať   tovar  olej na varenie ak 

jeho  preprava nebude zabezpečená izotermickým dopravným prostriedkom 

splňajúcim podmienky na prepravu vyššie uvedeného tovaru.  Z  dôvodu   

nedodržania akosti, štruktúry  alebo   množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, 

pokiaľ sa zmluvné  strany nedohodnú inak. 



  

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 

tovaru sa považuje aj dodanie iného objednaného tovaru, než určuje táto dohoda. 

 

   Článok VII. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Predávajúci je povinný : 

 

1. Dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite do skladu oleja na varenie  kupujúceho na 

základe dohody, čo potvrdí  podpísaním dodacieho listu. 

 

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 

tovar v obchodnom styku v záujme uchovania jeho koeexistencie a ochrany pred 

znehodnotením. 

 

Kupujúci je povinný:  

 

1. Požadované    dodávky    tovaru    objednávať    formou    písomnej    alebo    elektronickej  

    objednávky, ktorú doručí  predávajúcemu najneskôr do troch pracovných dní.  

    V prípade  oneskorenia predložených objednávok predávajúci  nemôže byť  sankcionovaný 

    za neúplné   vybavenie. 

 

2.  V objednávke  je   kupujúci povinný   uviesť   množstvo, sortiment tovaru podľa  Prílohy 

č. 1 dohody, požadovaný deň expedície, presnú   adresu kupujúceho   a adresu   miesta, 

kde má   byť tovar dodaný. 

 

3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto dohodou. 

 

4.  Kupujúci trvá  na  tom aby dodaný tovar bol výlučne  z produkcie EU. 

 

5.  Kupujúci  žiada   od  predávajúceho aby  kvalita oleja  na varenie bola zabezpečená 

     v zmysle  potravinového  kódexu Slovenskej republiky ( aktualizovaný k 31.01.2017) 

     Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. 

 

 

                                                                 Článok  VIII. 

                                                                     Sankcie 

 

1. Pre   prípad    nedodržania    podmienok    dohody  si  zmluvné  strany dohodli nasledovné 

    sankcie: 

a) za    omeškanie    predávajúceho    s dodaním  objednaného   tovaru  je kupujúci oprávnený  

    uplatniť   si   voči   nemu   zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  z hodnoty  predmetu kúpy za  

    každý  deň  z  omeškania. Zaplatením   zmluvnej  pokuty  nezaniká  nárok  kupujúceho   na  

    prípadnú náhradu škody. 

b) za   omeškanie   kupujúceho   so   zaplatením   kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok  

    z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 

 



Článok IX. 

                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

     Kupujúci  nadobudne  vlastnícke  právo k predmetu  kúpy dňom prevzatia tovaru v mieste 

     určenia. 

  Článok  X. 

   Záručná doba 

 

1. Na   predmet dohody   sa vzťahuje   záruka ktorá je stanovená  v  príslušnom popise kvality  

    tovaru a táto je uvedená  aj s dátumon spotreby na obale tovaruu. 

 

2. Záruka   sa   nevzťahuje   na: škody   spôsobené   nesprávnym   skladovaním tovaru po jeho  

    prevzatí   kupujúcim.                                                                     

     

         Článok XI. 

                                                 Spoločné a záverečné ustanovenia  
                                       

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

po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto  dohoda sa uzatvára na dobu 
určitú    od  01.10.2019       do  30.09.2020    alebo   do     vyčerpania    finančného   
limitu 3 812,00 €  bez  DPH za 1 lit balenie  / slovom  tritisícosemstodvanásť eur/  
a 3 759,20 € bez DPH za 5 lit balenie / slovom tritisícsedemstopädesiatdeväť eur, dvasať 
centov centov / , podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr  od podpisania dohody. 

 
 

2. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
a)  kedykoľvek písomnou dohodou 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. 

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

4. Zmluvné   strany    sa   dohodli, že    vzťahy     neupravené     touto    dohodou   sa    riadia    
     príslušnými   ustanoveniami  platného Obchodného zákonníka.  
         
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, táto 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  14.09.2019                                 V  Topoľčanoch, dňa 14.09.2019  

 

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

               predávajúci                                                                         kupujúci 

   Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti                             Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 


