
Rámcová dohoda
,,Nákup potravín a mliečnych výrobkov"

(d'alej len ,zmluva")
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č, 5t3ll99l Zb,

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Názov:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Zastúpcriý:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
SWlF]':
e-mai1:

(d'alej v tejto Dohode označovaný len ako ,,Kupujúci")

a

Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
Sídlo: Lubochnianska2,080 06 I]uboticc
Šntutá trry zástupca: Mirosiav Michel', EMBA - konatcl' spoločnosti
tČo: 36454|84
DtČ: 2020011224

Obchodná spoločnost' je zapisanl v Olt Okrcsrróho
súdu prešov

Oddiel: Sro vložka č. ll055/P
Batrkor,é spojenie: Slovenská sporiteťřra, a.s,

Číslo ťrčnr: SK 04 0900 0000 0050 5443 3736
SWIIrT/BIC: GIBASKBX

(d'alej v tejto Dolrode označovaný len ako ,,Predávajúci")

uzatváraj ťr túto Rál[covú clohodu.

Podkladorrr prc rtzavretic tejto zmlrtvy je výsledok verejrróho obstarávarria potil'a zltl<ona

34312015 Z,, z. o vcrejnonr obstarár,aní 3 o zlnene a cloplnení niektorýclt zírkonov v zneni

neskoršíclr prcdpisov (d'alcj len ,,ZVO") na predrnet zákazky,oNákup potravín t nrliečriych
výrobkov", ktorej víťazom sa stal predávajúci.

Článok č. I
predmet zmlttvy

1.1 Účelorn tejto zmluvy je ustanoviť rálncové zmluvrré 1loclmierrky prc uzalváranio

čiastkových objeclnávok (d'alej len ,,objeilnávok") medzí prc,.lár,ajúr:im a krrpu.júcint, s ciel'onl

].

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
378834 1 1

2021725266
PhDr. Magera lgor, PhD
Štátna pokladnica, a, s.
SK 8l 8l80 0000 0070 005l 1515
SPSRSKBA
dssazos@stonline. sk
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zabezpečit'opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre ZSS DOTYK, Ševčenkova Ó81,

068 0l Medzitaborce v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok

ustanovenýcl, touto zmluvou a jednotlivými objednávkami.

1.2 Yzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadit' ustanoveniami tejto zmluvy,

pokiať objcdnávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvY

neustanoví inak.

1,3 prcdmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho počas platnosti a ÚČinnosti tejto

zmluvy riadtre a včas dodávat' kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 ,,Návrh na

plnenie sút'ažnýclr kritérií" tejto zmluvy (d'alej len ,,tovar"),

L4 Kupujúci pri realizácij dodávok tovaru predávajúcirn bude vykotrávat' kontrolu

preberaného tovaru z dóvodu overenia či clodaný tovar má požadovanú kvalitu a sPÍňa

parametre čerstvosti napr. či mlieku a mliečnym vyobkom neuplyrrula viac ako Il5 z doby

spotreby overením aký čas zostáva do dátunru spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti.

1.5 V prípade ak predávajúci ponrší zásaclu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci

tcnto neprcbcrie a bude to považovat'za lrrubé porušenie zmluvy.

1.6 Vprípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcirn sa kupuj:úcí zavázuje riadne a

včas dodaný tovar od predávajúceho prcvziat' a zap\atiťpredávajúcemu kúpnu cenu, určenú v

sťrlade s čl, IV, tejto zmluvy.
l,7 Ktrprrjúci je oprávnený v objednávke objednat' aj taký tovar, ktorý nie je uvedené

v Prílohe č. 1 k tejto zmluve alebo iný dnrh tovaru rra základe zmenených požiadaviek na

výživovó a ntttričné hodnoty stravy pre klientov,

t.8 Prcdávajúrci sa zavázuje počas celóho trvania tejto zntluvy mat'v obchodnej ponuke a k

dispozícii pre kupujúceho celý softiment tovaru podl'a Prílohy č, 1 tejto zmhtvy,

1.9 Zmlr,rvnó strany sa dohodli, že t,ozsalt a množstvo tovatu uvcdené v Prílohe č,i k tejto

zmluve je len orientačrré a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skrrtoČnýclt

potrieb kr,rpujúceho po dobu trvania tejto znrluvy.

1.10 Predávajúci sa touto zmluvou zar,,ázuje dodávat'tovar, ktorý musí spÍňať všctky

zákonom stanovené normy a musí bť 1, akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia

tejto zmluvy vykonávat' v súladc s príslušnými právnymi prcdpismi a štarrdardmi kvality
uplatriujúcimi sa v darrej oblasti,

Článok č. Il.
Dodacie podmienky

2,1 Predávajúci sa zavázuje dodávat' krrpujúcenru tovar podl'a článku L teito znrluvy

priebežnc počas platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru v pracovnýcir dňoch na

základc telefonickéh o zad,anía zocipoveclnej osoby kupujťrceho. Spolu s tovaron btrde

doručený dodací lisl.
2,2 'l'ovar bude dodávaný na základa objednávok vystavený,clr zodpoveclnou osobou

kuprr;úceho, ktoré budú obsahovat' tntrožstvo, clruh tovaru, požadované miesto dodania

a lclrotu plnenia, Kupujúci móže požadovanó clodár,ky objednať fomrou telefonickcj

objednávky. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nentóže byt'

sankcionovaný za neirplné, oncskorerré dodanie tovaru.

2.3 Súčast'ou závázku predávajúceho podťa tejto zmluvy sú aj slrržby spojené s dodaním

tovaru, í, j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balerrie tovarll, jeho doprava a vyložetrie v
mieste plnerria.
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2,4 Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určerré kupujúcim v objednávke, zabezPeČuje

predár,ajúci na vlastné nákiady tak, aby bola zabezpečená dostatoČná ochrana Pred jeho

poškodením alebo znehodnotením,

2.5 Na tento účel predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a

potravinovcj správy SR o hygienickej spósobilosti dopravného prostriedku na PrePlavu

potravín a surovín v zmysle potravinového kódexrr SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude

vykonávať na základe zmluvného vzt'ahu s dopravcom, uchádzač predloŽÍ uzavretú zmluvu s

dopravcom a potvrderrie lrygienickej spósobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú sPÓsobilé na

prepravu predmetu zákazky, Z predložených potvrdení musí byt' zrejmé, že prevádzka

ucháclzača spÍňa všetky príslušné lrygienické požiadavky podl'a osobitnýclr predpisov tra

skladovanie, manipuláciu a dopravu mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh v

Slovcnskcj republike, rcsp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej Úrnie.

Čtánox č. III.
Kúpna cena

3.i Kúpna cena je stanovená podl'a zákona NR SR 18/l996 Z.z, o cenách v znení neskorŠÍch

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.. ktorou sa vykonávazákon NR SR Č. l8/1996

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2 Kťrpna cena tovaru bez DPH:
DPH l0%
DPH 20%
Kripna cena tovaru s DPřI:

10 905,85 €
205,86 €

I612,42 €
72 724,13 €

Kúpna cena jc stanovená vrátane DPll, obaltr, dopravy do miesta pltrenia. cla, dovoznej

prirážky a d'alších nákladov spojených s doclávkoir tovaru na miesto určenia.

3.3 C]cnu tovaru jc nTožnó menit'písomnou dohoclou zmluvných strán, ak clÓjde k Zmena

zákonných podlnienok pre výpočet DPH a iných aclministratívnycli opatrení Štálu.

3.4 V prípacle, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhrt existtrje cena

(d'alej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateťné plnenie ako je obsiahnuté v tejto

zmluve a preciáva.júci už preukázatel'ne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie PoskYtol,

rcsp, eštc stálc poskytuje, pričom rozcliel medzi nižšou cenou a cenou podl'a tejto zmluvy je

viac ako 5 uÁ v neprospech ceny podl'a tejto zmluvy, zavázuje sa predávajrici poskl'tnťrt'

kupujúccmtr pre takóho plrrenie objednané po prcrrkázarrí tejto skrrtočnosti dodatoČnír zl'avtt

vo výškc rozdielu rneclzi nírn poskytovanotl cenou podl'a tejto zmluvy a niŽŠou cenou.

3,5 l(trpujťtci sa zavázuje predávajúcctlttt zvýšit' jedrlotkové ceny počas trvania znrlttv1'

vprípadc, ak Ministerstvo pódohospoclárstva arozvoja viclieka SR na Pódolrospodárskej

platobnej agentťrry wrvw.apa.sk v časti Agrárnc trhové iníbrrrrácie Slovenska (A1'IS) dva krát

po sebe zverejní zvýšenie ceny darrej potravirry. Kupujťrci btrde porovnávat' zvýšerrie ceny

predávajúceho na konkrótny clruh potraviny s priemernou cenou potraviny, ktorá je

zverejnená na rvww,apa.sk ,
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Článok č. IV.
Platobné podmienky

4,1 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh
tovaru podl'a nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy,
4.2Kupna cena je splatná nazáklade faktúry, ktorá bude kupujúcemu predkladaná dekádne, t,
j, faktúra vystavená za tovat dodaný počas predchádzajúcich l0 dní, Faktrrry musia obsahovat'
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny, povinnou prílolrou faktúry je clodací list
skutoČne prebraného tovant kupujúcim, Lehota splatnosti faktury je do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Pre ťrčely tejto zmluvy sa za deň úhrady považrrje deň odoslania príslušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4.3 V prípadc, ak ťaktúra nebude obsahovat'r,šetky náležitosti daňového dokladu alebo bude
absentovat' dodací list, kupujúci je oprávnený vrátit' ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s

tým, že prestane plynút' lehota splatnosti f'aktury, Predávajúci je povinný faktúru podl'a
clraraktcru nedostatku opravit' alebo vystavit' novú. Na opravenej alcbo novej faktťrre vyznačí
nový dátutrr splatnosti faktúry.

Článok č. v.
Možnost' odmietnutia tovaru

5.1 Krtptrjúci si vyhradzuje právo odmietnut' prevziat' tovar z dóvodu nedodržania ceny,
akosti, Štrrrktúry alebo tnnožstva tovaru špecifikovaného v objednávke. pokial' sa znrluvné
strany nedohodrrú inak. Kupujúci odnrietne prevziat'tovar aj v prípade ak predávajúci ponlší
zásadu Čcrstvosti a kvality dodanóho tovarll, kupujťrci tento ncpreberic a bude to považovat' za
hrubé porušenie zmluvy.

Článok č. VI.
Zodpovedno§t' za vady a akost' tovarov

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spósobilý na uvedenie na trh a spíňa
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovcné r,šeobecne záváznými právnyrni predpismi, ako i
nonnatni a poŽiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny, Predávajúci sa zavázuje, že
dodávaný tovar budc zodpovedat' zákonu číslo 15211gg5 Z.z. o potravinách v zneni
neskorších predpisov a vyhláškam v súlade s potravinovýrrr kódexom sR.
6.2 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemlt tovar v množstve a akosti podl'a podmienok
tejto zniluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spósobilý na užívanie rra do.jeclnaný účel. V
PríPade, ak sa tak nestane a tovar má vady, kupujúci si vyhraclzuje právo neprevziat'tovar so
r,javnými vadami. Prípadné skry'té vady alebo zjavné vady dodaného tovaru nezistené pri
Prebcratlí tovaru, kupujúci písomne oznámi preclávajúcemu bez zbytočnéhcl odkladu po
ich zistenÍ, najneskór do uplyrrutia záručnej cloby - Záručná doba stanovená v}robcom bude
vyznačená na obaloclr tovatu alebo pri nebalenom tovare na dodacom liste.
6.3 Predávajúci zaručuje, že nim clodaný tovar bu<le mat'požadovanú akost'po celťr dobu
minirnálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé ciruhy tovarov, ktorá je dÍžkou záručnej doby
poskytovanej výrobconr.
6.4 Ak kuPujúci zisti zjavné vady pri dodaní tovaru vrátane várl súrvisiacich s kvalitou tovaru,
rrrá Právo 1ro odmietnut't.j, treprevziat', a to v takom rntložstve a rozsahu, na aké sa táto vada
vzt'ahr,r3e. tým, Že si voČi predávalťrcetnu ttplatní reklarnácir"r ihned'i s odóvoclnenínr.
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6,5 l(upLrjúci ná nárok rra dodanie chýbajúce.j časti alebo chýbajúceho nrnožstva tovaru na

dodanie náhradného tovaru a to najneskór do 30 minút od zistenia tejto skutočnosti

a neprevzatia póvodnej dodávky tovaru.

6,6 Predávajúci je povinný vysporiadat' reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.

Reklamáciu skry,tých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 24 hodín odo dňa

prijatia reklanrácie.
6.7 Prcdávajťrci je povinný písomne sa vyjadrit' k rekiamácii najneskór do 3 dní po jej

doručení. Ak sa v tejto lelrote nevyjadrí, znamená to, že súlrlasí s opodstatnenost'ou

reklarnácie.
6.8 V ostatných prípadoclr, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadit'

ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti

za vady tovaru.

Čtánot< č. VII.
Sankcie

7.1 Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodat' predmet plnenia v

dolrodnutom tetmíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je

kupujúci oprávnený uplatnit'voči preclávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur zakaždé
jedno porušenie, To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré

sú potrcbnó na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoró je predávajúci

povirlný predložit' kupuj úcernu pod l'a tej to zrnluly,
7.2 Y pripade onreškania kupujúceho s rrhradenínr faktťrry, je predávajúci oprávnený účtovat'

krrpujúccmu znrltlvnú pokutu vo výškc 0,05 oÁ z ďIžnej sllmy za každý deň omeškania.

7.3 Zaplaíenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodat' tovar alebo

doklady podl'a tcjto zmluvy.
7.4 Zmlwné strany prelrlasujú, že výška zrnluvtrej pokuty je primeraná, je v sťtlade so

zásadarni poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadntrtím na význatn

zabezpcčo vaných povinností.
7.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhraclu škody, ktorá

mu onreškaním prcdávajúceho vznikla. Zodpovednost' za škodu sa bude riadit' podl'a

príslrršných ustanovení Obchodného zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodorr rozurnejú aj

náklady kupujúceho na zabezpečcnie rovnakélro alebo porovnatel'ného tot,aru u iného

predávajúceho v prípacle onreškania predávajúceho s ciodanírtl tovaru alebo odstránením vác1

tovaťu, pokial' toto omeškanie crhrozuje činnost' kupujílcelio.
7.6 Zmluvné strany sa dohodii, že prcdár,ejúci ako veritel' nie je oprávnený, bez súhlasu

kupujúceho ako dlžrríka, postupit' pohl'aclávku voči krrpujťrcemu podl'a ust, § 524 a nasl.

zákona ě. 40l1964 Zb. Občiansky zákonlrík v ztrení neskorších predpisov na inťt osobu.

Právrry úkon, na základe ktorého by k cesii clošlo, sa bude považovat'za absolútrre neplatný,

Čtánox č. VuI.
Doba platnosti a skončenie zmluvy

8.1 Zrr-rlr.rva sa uzatvára na ciobu určitú ato tra 12 mesiacov odo dňa nadobirdnrrtia jej

účinrrosti.

8.2 Zn|uva nadobúda platnost' dňorn podpísania obidvoma zmluvnlrri stranami a účinttost'
dřrorn rrasledLrjťrcirn po dni tei zverejnenia lla webovotn sídle kupujúcelio v nnysle
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občianskeho zákonníka v spojerrí so zákonom č. 2ll/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k iníbrmáciánr a o zllene a doplneníniektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

8.3 Každá zo zmluvných strán nóže zmluvu kedykol'vek vypovedat'bez udania dóvodu, a to

písomnou výpoved'ou riadne doručenort druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je

trojrncsačná azačina plynút' od prvého dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doruČení

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

8.4 pri podstatnom porušení povinností vypl}vajúcich z tejto zmluvy móže oprávnená strana

okarnžite písonrtre odstúpit' od zmluvy a požadovat' od povinnej strany náhradu ŠkodY, ktorá

jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné

porušenie povinností považovat' porušenie akejkol'vek povirurosti vyplývajúcej z íejto

zmluvy. Úplná alebo čiastoěná zodpovednost' strany je vylúrčená v prípacloch zásahu vyššej

nroci,

8,5 Kupujťrci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstupil do

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný

návrh na vyirláscnic konkurzu na jelro majctok alebo na povolcnie vyrovnania ako aj vtcdy, ak

existLrje dóvodná obava, že plnenie závázkov preclávajúceho v ztnysle tejto zmluvy 1e vážne

olrrozcné a kupujúci zisti, žcjeho Osveclčenie Rcgionálnej veterinárnej a potravinovcj správy'

SR o hygienickej spósobilosti dcpravného prostriedkrr na prepravu prednretu zmluvy v zmysle

Potravinového kódexu SR stratilo platnost'.

8.6 Odstúperrie od zmluvy nemá vplyv na ttárok na náhradu škody vznikntrtej poruŠenínr

zmluvy a nároktl na zmluvnú pokr,rtu.

Článok xt.
záverečné ustanovenia

9.1 Otázky avzt'ahy,ktoré rrie sú touto ztrtluvott osobitne upravené sa spravujú ustanoveniatni

Obchodnóho zákonníka a iných všeobecne záváznýchprávnych predpisov.

9.2 Tťrto Zmlur.it je rnožné menit' l ctopíňat' iba písornnýnri očíslovanÝrni dodatkarni na

základe clohody zniltivných strán.

9.3 'I'áto zi,nluvl Lrola vyhotovetrá v dvoclr originálnych l,ylrotoveniach, zktorýclt jednc je

určené pre preclávajťrceho ajedno pre kupujúccho.

9,4 Obc zmluvnó strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej porlpisom prečítali, bola

uzatvorená podl'a ich slobodne1 avážnej vóle. rrie vtiesni za je<lnostranne rrevýhodných

podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak sťrhlasu ju podpisujú,

Príloha č. l |,íávrh na plnenie súrťažných kritérii

ví.r#/.#.tu.(//ltar,",/.!,,.!,.e..(/,. v tďjr/1 V. uz lll. *r, anu í,Q : !.",{.{,,

LIl§!,rjil .,

0,80 06 iiJbr. i r. 
=tJ.'() ,lf j,§4 t p,1

tc L,pt, slií,ti,to,:. ll


