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Rámcová kúpna zmluva  

na zásobovanie ostatnými potravinami 

�íslo: 277/2018 – VO/10 

uzatvorená pod�a § 269 ods. 2 v spojení s § 409 a nasl. zákona �. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a § 117 zákona � 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(�alej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

medzi zmluvnými stranami: 

Kupujúci: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ra�a 

Sídlo: Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 

I�O: 30804191 

DI�: 2020880719 

IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Kme�, PhD. - riadite�

(�alej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Predávajúci: MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 

Sídlo: Krajinská cesta �.3, 921 01 Pieš�any 

I�O: 31428819 

DI�: 2020395982 

I� DPH: SK2020395982 

IBAN: SK21 1111 0000 0066 2701 5000 

SWIFT: UNCRSKBX 

Názov banky:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Kriho, konate� spolo�nosti 

Sekretariát: 033/772 48 91 

E-mail: mabonex@mabonex.sk 

registrácia: OR OS Trnava vložka �.:463/T 

(�alej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

�lánok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je odplatné zásobovanie ostatnými potravinami pod�a dennej potreby 
kupujúceho (�alej aj ako „tovar“ v príslušnom gramatickom tvare). Tovar a jeho cena sú bližšie 
špecifikované v prílohe �. 1, ktorá tvorí neoddelite�nú sú�as� tejto zmluvy.  

2. Predávajúci sa zaväzuje v priebehu platnosti zmluvy dodáva� tovar kupujúcemu v rozsahu pod�a 
potrieb kupujúceho pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Kupujúci sa 
zaväzuje riadne dodaný tovar prevzia� a zaplati� za� cenu pod�a prílohy �. 1 a prílohy �. 2 
s prihliadnutím na podmienky v �lánku IV. zmluvy. 
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3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe priebežných (denných) objednávok kupujúceho 
vystavovaných pod�a potrieb kupujúceho. Príloha �. 1 obsahuje predpokladané množstvá 
jednotlivých druhov tam uvedeného tovaru na obdobie jedného roka, pri�om tieto množstvá nie sú 
záväzné. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skuto�ne dodaný kupujúcemu.  

4. Kupujúci má právo objedna� množstvá jednotlivých druhov tovaru pod�a skuto�nej potreby, teda 
vyššie alebo nižšie množstvá jednotlivých druhov tovaru ako sú predpokladané v prílohe �. 1. 
Ak kupujúci po�as trvania zmluvy objedná nižšie ako predpokladané množstvo jednotlivého druhu 
tovaru, predávajúci nemá právo na dodanie predpokladaného množstva alebo na finan�nú náhradu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi predpokladaným a skuto�ným množstvom dodaného tovaru. 
Ak kupujúci po�as trvania zmluvy objedná vyššie ako predpokladané množstvo jednotlivého druhu 
tovaru, je predávajúci povinný doda� takto objednaný tovar, pri�om celková cena už dodaného tovaru 
od za�iatku platnosti zmluvy nesmie presiahnu� cenu 22 985,00 EUR bez DPH (slovom: 
dvadsa�dvatisícdevä�stoosemdesiatpä� eur bez DPH), t. zn. cca 27 582,00 EUR s DPH (slovom: 
dvadsa�sedemtisícpä�stoosemdesiatdva eur s DPH), inak zmluva zaniká. Predávajúci sa zaväzuje 
doda� tovar za jednotkové ceny uvedené v prílohe �. 1 v prípade predpokladaného, nižšieho ako aj 
vyššieho než predpokladaného množstva tovaru, s prihliadnutím na podmienky v �lánku IV. zmluvy. 

�lánok II. 

Dodanie tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodáva� kupujúcemu tovar v priebehu platnosti zmluvy na základe 
priebežných objednávok kupujúceho zaslaných predávajúcemu poštou, faxom, alebo e-mailom. 
Objednávku je možné realizova� aj telefonicky alebo textovou správou SMS. Predávajúci zodpovedá 
za to, že predmet zmluvy bude dodaný pod�a platných technických a hygienických noriem 
a požiadaviek. 

2. Objednávka kupujúceho bude obsahova� špecifikáciu druhu tovaru a množstvo objednávaného druhu 
tovaru. 

3. Miestom dodania objednaného tovaru je oddelenie stravovacej prevádzky Domova sociálnych 
služieb a zariadenia pre seniorov Ra�a, Podbrezovská 28, 831 06  Bratislava. 

4. Predávajúci je povinný doda� kupujúcemu objednaný tovar do miesta dodania pod�a 
predchádzajúceho odseku do 12 hodín od prijatia objednávky od kupujúceho a to výlu�ne formou 
ucelených 100 %-ných dodávok. Kupujúci má právo vo výnimo�ných prípadoch uvies� aj kratší �as 

dodania, ktorý je predávajúci povinný dodrža�.   

5. Dodaním sa rozumie dovezenie a vyloženie tovaru na mieste dodania pod�a odseku 3. tohto �lánku 
zmluvy. 

6. Ak predávajúci nedodá objednaný tovar v lehote pod�a odseku 4. tohto �lánku zmluvy, kupujúci má 
právo na zmluvnú pokutu za každý de� omeškania vo výške úrokov pod�a § 517 ods. 2 Ob�ianskeho 
zákonníka z hodnoty nedodaného objednaného tovaru, pri�om takto ur�ená sadzba úrokov platí po�as 
celej doby omeškania s dodaním objednaného tovaru. 

7. Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním objednaného tovaru bezodkladne 
upovedomi� kupujúceho o predpokladanom �ase dodania tovaru a ubezpe�i� sa, že kupujúci súhlasí 
s oneskoreným dodaním. Kupujúci má právo v prípade omeškania predávajúceho nesúhlasi�
s oneskoreným dodaním objednaného tovaru (právo neprija� omeškané plnenie) a sú�asne právo 
kúpi� tovar od iného dodávate�a. 

8. Ak predávajúci nedodá objednaný tovar v lehote pod�a odseku 4. tohto �lánku zmluvy, kupujúci má 
taktiež právo odstúpi� od zmluvy. Nárok kupujúceho na náhradu škody a na zmluvnú pokutu nie je 
týmto odstúpením dotknutý. 

9. Spolu s dodaním objednaného tovaru predávajúci poskytne kupujúcemu informácie o dodávanom 
tovare a ozna�í dodávaný tovar v súlade s Potravinovým kódexom a právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

10. Kupujúci je povinný objednaný tovar, ktorý bol riadne dodaný, prevzia�. 
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11. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spolu s dodacím listom obsahujúcim najmä identifikáciu 
predávajúceho a kupujúceho, špecifikované ozna�enie druhu tovaru, jeho množstvo a dátum dodania 
tovaru. Prevzatie dodaného tovaru potvrdí poverený zamestnanec kupujúceho svojím podpisom na 
dodacom liste.  

�lánok III. 

Prevod vlastníckeho práva a nebezpe�enstvo škody na veci 

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim. 

2. Nebezpe�enstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od 
predávajúceho. 

�lánok IV. 

Cena tovaru 

1. Cena tovaru je špecifikovaná v prílohe �. 1 a v prílohe �. 2, ktoré sú neoddelite�nými sú�as�ami 
zmluvy. 

2. Cena tovaru je stanovená v mene EURO, zah��a DPH, prípadné clo, náklady predávajúceho 
na dopravu tovaru do sídla kupujúceho, náklady balenia a akéko�vek iné náklady predávajúceho 
súvisiace s dodaním tovaru (obchodné prirážky a režijné náklady).Záväznou cenou tovaru po�as celej 
doby platnosti zmluvy je jednotková cena jednotlivých druhov tovaru uvedená v prílohe �. 1 
a v prílohe �. 2, ktoré sú neoddelite�nými sú�as�ami zmluvy, s prihliadnutím na nasledovné 
ustanovenia tohto odseku. 

3. Ceny jednotlivých druhov tovarov možno po�as platnosti zmluvy meni� za podmienok uvedených 
v tejto zmluve alebo za podmienok uvedených v zákone o verejnom obstarávaní a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch. V prípade dohody zmluvných strán na zmene ceny zmluvné strany 
uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

4. Predávajúci môže navrhnú� kupujúcemu zmenu ceny jednotlivých druhov tovarov na základe zmeny 
priemerných spotrebite�ských cien potravín na Slovensku zverejnených Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky, pri�om predávajúci odôvodní svoj návrh zmenou ceny rovnakého alebo 
porovnate�ného tovaru, ktorý je sledovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky a sú�asne sa 
nová cena ur�í ako percentuálny rozdiel medzi cenou tovaru evidovanou Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky v dobe uzatvorenia zmluvy a posledne evidovanou cenou tovaru Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky v období bezprostredne pred uzatvorením dodatku k zmluve. 

5. V prípade ak má predávajúci vo svojom cenníku uvedenú nižšiu cenu niektorej tovarovej komodity 
ako uviedol v prílohe �. 1, je povinný dodáva� tento tovar za nižšiu jednotkovú cenu. 

6. Predávajúci sa zaväzuje akceptova� právo kupujúceho objedna�, resp. kúpi� tovar v priebehu 
platnosti tejto zmluvy od iného dodávate�a, ak iný dodávate� ponúka tovar za nižšie ceny ako ceny 
predávajúceho uvedené v prílohe �. 1 a prílohe �. 2. a zárove� predávajúci nie je schopný doda� tovar 
za takúto nižšiu cenu. Predávajúci musí svoju schopnos� doda� tovar za takúto nižšiu cenu potvrdi�
písomne bezodkladne (najneskôr do dvoch hodín) po mailovom alebo faxovom oznámení 
kupujúceho o nižšej cene tovaru iného dodávate�a. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH sa výška ceny tovaru upraví (zníži alebo 
zvýši) v súlade s platnou zákonnou úpravou. 

8. Predávajúci je oprávnený vystavi� faktúru za ú�elom zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim za riadne 
dodaný tovar pod�a objednávok kupujúceho. Predávajúci vystavenú faktúru doru�í kupujúcemu. 
Každá faktúra musí obsahova� okrem náležitosti pod�a zákona �. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov aj predmet dodávky, katalógové �íslo výrobcu, množstvo, cenu 
pod�a prílohy �. 1 a prílohy �. 2 s prihliadnutím na odsek 5. tohto �lánku zmluvy, dátum 
zdanite�ného plnenia, dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti faktúry. Lehota splatnosti faktúry 
je 30 dní od jej doru�enia kupujúcemu. Ak faktúra nebude obsahova� uvedené náležitosti, je kupujúci 
oprávnený ju v lehote splatnosti (30 dní) vráti� predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom 
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prípade za�ína plynú� nová lehota splatnosti d�om doru�enia faktúry kupujúcemu s potrebnými 
náležitos�ami. 

9. Kupujúci uhradí kúpnu cenu uvedenú vo faktúre bezhotovostným platobným stykom. 

10. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry, má predávajúci právo na úroky z omeškania 
vo výške pod�a § 517 ods. 2 Ob�ianskeho zákonníka z nezaplatenej sumy, pri�om takto ur�ená 
sadzba úrokov z omeškania platí po�as celej doby omeškania s plnením pe�ažného záväzku 
kupujúceho. 

11. Kupujúci neposkytuje na dodanie tovaru žiadne zálohové platby ani preddavky na zaplatenie kúpnej 
ceny. 

�lánok V. 

Záruka a zodpovednos� za chyby 

1. Predávajúci je povinný doda� kupujúcemu tovar v štandardnej kvalite pri dodržaní technologických 
postupov stanovených príslušnými predpismi a technickými normami a v lehote, v ktorej z doby 
spotreby vyzna�enej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5. 

2. Predávajúci po�as záru�nej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté a príslušnými 
predpismi a technickými normami stanovené vlastnosti tovaru, a za to, že tovar bude dodaný 
v rozsahu, kvalite /I. akostná trieda/ a termínoch dohodnutých na základe jednotlivej objednávky 
objednávate�a. 

3. Záru�ná doba za�ína plynú� d�om prevzatia tovaru kupujúcim a trvá do termínu, ktorý ur�il výrobca. 

4. Kupujúci má právo na bezchybné plnenie. 

5. Ak tovar pri prevzatí vykazuje zjavné chyby, kupujúci ho neprevezme, reklamuje ho a sú�asne si 
vyhradzuje právo na dodanie toho istého druhu tovaru bez chýb v lehote do 2 hodín od doru�enia 
reklamácie predávajúcemu. Táto lehota bude uvedená aj v zázname o odovzdaní a prevzatí tovaru 
(dodací list).  

6. Ak ide o iné ako zjavné chyby pod�a predchádzajúceho odseku, kupujúci má právo reklamova� tovar 
kvôli chybám do troch dní od ich zistenia. Kupujúci oznámi chybu tovaru predávajúcemu písomnou 
formou (reklamácia) a kupujúci má právo požadova� odstránenie chýb uskuto�nením náhradného 
plnenia v lehote ur�enej kupujúcim. 

7. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v lehote pod�a odseku 5 a 6 tohto �lánku zmluvy, kupujúci 
má právo tovar odobra� od iného dodávate�a. Zárove� sa prerušuje plynutie doby splatnosti faktúry 
až do vyriešenia reklamácie. 

�lánok VI. 

Platnos� a ú�innos� zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania zmluvnými stranami a ú�innos� nasledujúcim d�om 
po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov (dvadsa�štyri) odo d�a jej ú�innosti. Ak dôjde k dodaniu 
objednaného tovaru v priebehu 24 mesiacov odo d�a jej ú�innosti v  množstve znamenajúcom 
vy�erpanie sumy 22 985,00 EUR bez DPH ( slovom: dvadsa�dvatisícdevä�stoosemdesiatpä� eur 

bez DPH), t. zn. cca 27 582,00 EUR s DPH (slovom: dvadsa�sedemtisícpä�stoosemdesiatdva 
eur s DPH), vy�erpaním tejto sumy zaniká zmluva aj pred uplynutím dohodnutej doby. 

3. Kupujúci je oprávnený objednáva� tovar od predávajúceho pod�a svojich potrieb, pri�om kupujúci 
nemá povinnos� objedna� tovar v priebehu 24 mesiacov za uvedenú sumu 22 985,00 EUR bez DPH 
(slovom: dvadsa�dvatisícdevä�stoosemdesiatpä� eur bez DPH). 

4. Platnos� zmluvy možno pred�ži� za podmienok stanovených v zákone o verejnom obstarávaní. 
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5. Zmluvné strany majú právo písomne vypoveda� zmluvu aj bez uvedenia dôvodov s 30-d�ovou 
výpovednou lehotou, ktorá za�ína plynú� prvým d�om nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom bola 
písomná výpove� doru�ená druhej zmluvnej strane. 

6. Zmluvné strany majú právo písomne odstúpi� od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie akéko�vek porušenie zmluvy. 
Ú�inky odstúpenia od zmluvy nastávajú doru�ením písomného odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

�lánok VII. 

Závere�né ustanovenia 

1. Osobou oprávnenou kona� za kupujúceho vo veciach objednávok, prevzatia tovaru, podpísaniu 
dodacích listov a prevzatia faktúr, uplatnenia reklamácií a s tým súvisiacich úkonov je pán Milan 
Zúbek  tel./fax: +421 2 44883259, e-mailový kontakt: mzubek@ddraca.sk, pán Juraj Parnica tel. 
+421 2 44883259, mobil +421 908 719178, e-mail: jparnica@ddraca.sk, a pani Sabina Janošková  
tel. +421 2 44883259, e-mail: sjanoskova@ddraca.sk.

2. Osobou oprávnenou kona� za predávajúceho vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä 
oprávnenou prijíma� objednávky a reklamácie (dodací list, prevzatie faktúry a podobne) je Silvia 
Zemková, vedúca odbytu tel. +421 33 7723371, mobil +42191866024, email: zmekova@mabonex.sk 

3. Kúpna zmluva a vz�ahy, ktoré vzniknú na jej základe, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
�. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Túto zmluvu je možné zmeni� alebo doplni� iba na základe súhlasného prejavu vôle oboch 
zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve a za podmienok uvedených v tejto zmluve 
alebo v zákone o verejnom obstarávaní alebo iných právnych predpisoch.  

5. Zmluva bola uzatvorená na základe slobodne, vážne, ur�ite a zrozumite�ne prejavenej vôle strán. 
Zmluvné strany si zmluvu pre�ítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoru�ne podpísali. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane kupujúci a jeden 
rovnopis dostane predávajúci. Všetky rovnopisy majú rovnakú platnos� a záväznos�. 

V Bratislave, d�a  ...........................  V ............................, d�a  .........................  

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

Kupujúci Predávajúci 

Príloha �. 1: Cenník tovaru, s ktorým sa dodávate� uchádzal o zákazku (tabu�ka Excel) 

Príloha �. 2: úplný cenník sortimentu tovaru  

Pieš�anoch 25.07.2018 25.07.2018 

podpísané  podpísané  
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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ra�a 
Pri vinohradoch 267,  
831 06 Bratislava       

V Pieš�anoch d�a 30. 7. 2018 

V nadväznosti na uzatvorenie „Rámcovej kúpnej zmluvy na zásobovanie ostatnými 
potravinami �íslo 227/2018 – VO/10 Vás žiadame neposkytova� naše jednotkové ceny tovarov iným 
osobám, �i už právnickým, alebo fyzickým a to z nasledovných dôvodov: 

Všetky informácie o jednotkových cenách sú dôverné a to z dôvodu, že sú obchodným 
tajomstvom spolo�nosti. 

  Pod�a ust. § 17 ods. 1 Obchodného zákonníka, obchodné tajomstvo tvoria všetky skuto�nosti 
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skuto�nú alebo aspo�
potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne 
dostupné, majú by� pod�a vôle majite�a obchodného tajomstva utajené a majite� obchodného 
tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpe�uje. 

  Pod�a ust. § 20 Obchodného zákonníka, proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné 
tajomstvo prislúcha majite�ovi obchodného tajomstva právna ochrana.  

  Všetky vyššie uvedené skuto�nosti sú najmä obchodnej povahy, súvisia s podnikom, majú 
skuto�nú alebo aspo� potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných 
obchodných kruhoch bežne dostupné. Je prirodzené, že musia by� utajené a sú predmetom nášho 
obchodného tajomstva. Jedná sa o informácií vysokej hodnoty. 

  Pod�a § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávate� a obstarávate� sú 
povinní zachováva� ml�anlivos� o informáciách ozna�ených ako dôverné, ktoré im uchádza� alebo 
záujemca poskytol; na tento ú�el uchádza� alebo záujemca ozna�í, ktoré skuto�nosti považuje za 
dôverné. 
 Za pochopenie �akujeme. V prípade potreby doplnenia tohto nášho vyjadrenia nás prosím 
obratom kontaktujte a to aj mailom na adrese uvedenej v hlavi�ke. 
  
S pozdravom 

Ing. Miloš Kriho 
konate�

�

�


