
Rámcová dohoda
,oNákup mrazených potravín a šalátov.'

(ďalej len,,zmluva'')
uzafvorená podloa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka,zákon č.513tlgg1 Zb.

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Názov:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zasttlpený:
Bankové spojenie:
Císlo úětu:
SWIFT:
e-mail:

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
37883411
2021725266

|hD.. Magera lgor, PhD
Státna pokladnica, a. s.
SK 81 8180 0000 0070 0051 1515
SPSRSKBA
dssazos@stonline.sk

(d'alej v tejto Dohode oznaéovaný len ako ,,Kupujúci'.)

a

Názov:
Sídlo:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce
Mgr. Maria Pokrivčráková - prokúra
44 360 991
202267286I
v OR Okresného súdu Prešov, Od. Sro v.č. 20567lP
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK16 1111 0000 00107267 1027
LINCRSKBx
turek@hopefamil}r. sk - Area manažér
karabinova@hopefamily.sk - obchodná zástupkyňa

Statutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
Zapísaný:
Bankové spojenie:

číslo účtu:
SWIFT/BIC:
e-mail:

(ďalej v tejto Dohode oznaěovaný len ako ,,Predávajúci'.)

uzafrtárajú túto Rámcovú dohodu.

Podkladom Pre uzawetie tejto zmlur,y je výsledok verejného obstarávania podl'a zákona
34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorŠÍch PredPisov (ďalej len ,,ZYO") na predmet zékazky o,Nákup mrazených potravín a
šalátov"o ktorej víťazomsa stal predávajúci.

čHnok č. t
Predmet zmluvy

1.1 ÚČelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie
ěiastkových objednávok (ďalej len,,objednávok") medzipredávajúcim a kupujúcim, s cieťom
zabezPeČiť oPakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre ZSS DoTyK, ševčenkova 681,



068 01 Medzilaborce v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho ' za podmienok

ustanovených touto 
"*t"uoo 

a jednotlirnými objednffiT]

1.Zyzájomné právaa povinnosti "*'""'"rl!,*::^Tlriadiť 
ustanoveniami tejto zmluvY,

Pokiať objednávka 

-u'u*"tamedzi 
zmluvn;ýT ni stranami la zík,raďe a v rozsahu tejto zmlulry

neustanovíinak.,zokpredávajúcehopočasnlatno'st]a.účinnostitejto

)íffi;#lJffi,frT#"J"-ír"J,T";",; tovar špeciťrťovaný v PrÍlohe Č. 1 'J'{ávrh 
na

,#*$*ťÍ;:n:;:l,".,#;n't*il",;:ilT;]i.i_uoaevykonávaťkontrolu

preberaného tovaru z dóvodu overenia či dodaný tovar má požadovarrú kvalitu a splňa

parametre ěerstvosti napr. oi výrobkom neuplynula viac ako tís z aoay spotreby overením

akýěaszostávadodátumuspotreby,op.aaio."minimálnejtrvanlivosti.
1.5 Vpdpade ak predávajúci poruší )a"udočerstvosti "r.rarrv 

dodaného tovaru' kupujúci

tento nepreberie a U"a, to n" važovať zabrubéporušenie zmluvy,

1.6 V prípade bezproblémorrél: dodania tovaru predávajúcim sa kuPujúci zav'zuje riadne a

včas dodaný tovar od predávajúc.rr" p..""i"t azaP|atiť Predávajúcemu kúPnu cenu' urěenú v

iŤiffi,,]" :"ffi*H, v objednávke objednať aj taký tovaí, t|{ nie je uvedené

v prílohe č. 1 k tejto zmluve alebo iný druh tovaru na'ztk|ade zmenených požiadaviek na

ťru;*fiíť;lg[ il:;i,.:i,fj"#;" tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k

dispozícii pr" t rrffi"ho ..rs,.1rtiment tovaru podťa Prílohy č, 1 tejto zmluvy,

1.9 Zm'wnéstrany sa dohodli , že rozsaha mnoŽstvo iorru* uvedené v PrÍlohe Č'1 k tejto

zmluve je 
'en 

orientačné a skutočne odobrané *ozrw" sa bude odvíjať od skutočných

,,:l*:*;;:I,1" *1T'ffiXj]",ff:#" dodávať tovaí, ktorý musi spíňať vše§

zákonom stanovené noímy u -.rri tyr 1. akostnej Ti;y 
predávajúci bude vŠetkY Plnenia

tejto zmlulry vykonávať v súlade s príďušnými prarrn|mi predpismi a Štandardmi kvality

,ritu,ro3,i"imi sa v danej oblasti, 
čHnok č. II.

Dodacie podmienky

z.]predávajúc i sa zavázllje dodávať kupujúcemu ,áuu, podťa članku L tejto zmluvy

priebežnepoěasplatnostit.:to"*r.',,ydomiestadodaniatovaruvpracovnýchdňochna
zžl<Iadetelefonickéhozadanía"oapou.a,'"3osobyt..,po3,icer,o.Spolustovarombude

iTTí"l"tXÍJ'T" dávany na záklaďe objednávok vystavených zodPovednou osobou

kupujúceho, ktoré budú obsaho*ť -"ozstvo, druh to"aru, požadované miesto dodania

a lehotu plnenia. Kupujúci móze požadovane a"ai"tY áuj"a"ut telefonickej

objednávky. V prípade oneskorenia'preatožených "u:"á,,6,"r, 
predávajúci nemóže b/

#*x,nx;řfiffii:ff l".r:;iu}*u, str ai 
1ru{y 

spojené s dodaním

tovaru, t. j. zabezpečenie t ornpt"iJa"i. to"u*, bď;; ,áuu*,leho doprava a vyloženie v

mieste plnenia,



2.4 DoPravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje
Predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho
poškodením alebo znehodnotením.
2.5 Na tento Účel predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterin:írnej a
Potravinovej sPrár,y SR o hygienickej spósobilosti dopravného prostriedku na prepravu
Potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude
vYkonávať na zéklade zmluvného vďahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretu zmlul.u s
dopravcom a potvrdenie hygienickej spósobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spósobilé na
ProPra\u Predmetu zákazky. Z predložených potvrdení musí byť ztejmé, že prevádzka
uchádzaČa spíňa všetky príslušné hygienické požiadavky podťa osobitných predpisov na
skladovanie, manipuláciu a dopralu mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh v
Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trhavývozdo členských štátov Európskej únie.

ČHnok č. nI.
Kúpna cena

3.1 KÚpna cena je stanovená podťa záů<onaNR SR 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších
PredPisov a vyhláŠky MF SR ě. 8711996 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákonNR SR č. t8llgg6
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2Kílpna cena tovaru bez DPH:
DPH20%
Kúpna cena tovaru s DPH:

8189,62 €
I637,92 €
9 827,54 €

KÚPna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
PiraŽkY a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia.
3.3 Cenu tovaru je moŽné menit' písomnou dohodou zmluvných strán, ak dójde k zmene
zékonrýchpodmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
3.4 Y PríPade, ak sa po uzatvorení zmlur,y preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tieŽ ako "niŽšia cena") zarovnaké alebo porovnateťné plnenie ako je obsiahnuté v tejto
zmluve a Predávajuci uŽ preukázateÍne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resP. eŠte stále pos§,trrje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podťa tejto zmluvy je
viac ako 5 Yo v neprospech ceny podťa tejto zmluvy, zavázuje sa predávajúci poskýniť
kuPujúcemu pre takého plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zíalu
vo výŠke rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podťa tejto zmlu.r,y a nižšou cenou.
3.5 KuPujúci sa zavázuje predávajúcemu zl"yšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy
vPríPade, ak Ministerstvo pódohospodárstva arozvoja vidieka SR na Pódohospodárskej
Platobnej agentury www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát
Po sebe zverejní zvýŠenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny
Predávajúceho na konkrétny druh potraviny s priemernou cenou potraviny, ktorá je
zv er ejnená na www. apa. sk

čtenot č. IV.
Platobné podmienky



4.1Predmetomfakturáciebudelenskutočneobj:d-n:*1oaanÝakupujúcimprebranýdruh
tovaru podťa ""rrň*"ipotreby 

kupujúceho PoČas *Ťu zmluvY'

4.ZKtrynacena je splatná nazt\taa3*fi;, ktorá bude kupujúcemu predkladaná dekádne' t'

j, faktúra uy.tuu..,á iou* dodaný nJ;;;;-úť:j: t"o a"i, Faktúry musia obsahovať

náležitosti daňovéno Júadu a špecifikáciu ceny, povinnou prílohou faktúry je dodací list

skutočne pr"b.*eno ioro* kupujúcim. **o sPtutro.ti i"*oo je do 30 dní odo dňa jej

doručenia. pre úěely tejto zmluvy rÁ ,u deň úhrady ;*ur; ieň odoslania PrísluŠnej

í:ffi"ffii;***HTH;;#:$"ixJ,HTHžitostidaňovéhodokladualebobude
absentovať dodací list, kupujúci je opravnený wátiť:" n,iJa"ilu:"ť],,i:TTtffi'T;Ír;

ým, žepfestane iir"oJ,r.nlta .splatnosti 
faktury. Predávajúci je povmny

charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na oPravenej alebo novej fakture YYzÍacI

nový dátum splatnosti faktúry,

ČHnok č. V,

Možnost' odmietnutia tovaru

5.1 Kupujúci si lryhradzuje právo oái.i.r.rt prevziať tovar zdóvodu nedodrŽania cen''

akosti, štruktury alebo mnozr*u,orou- špecifiLovaného v objednávke' Pokiať sa zmlurmé

strany ,r"aonoaot, inak. kupujtrci oamietne prevziať torrar aj v pripade ak predávajúci poruší

zásadllcerstvostiakvalitydodanéhotou*o,t,,,pujúcitento*p'"u"'i"abudetopovaŽovaťza
hrubé porušenie zmluvy,

čtánok č. VI.

Zodpovedn osť zavady a akosto tovarov

6.1 predávajúci zodpovedá za lo, i" i"a-tovar je 
'Pi."urr' 

na uvedenie na trh a sPlňa

kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne )ar*nY^rPráwYmi PredPismi' ako i

normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. predávajúci sa zav'itzule' ze

dodávaný tovar bude 
"odporoedJ "ái."; 

číslo tŠzt'gs Z.z. o Potravinách v zlení

neskoršíchpredpisovaVyhláškamvsúladesPotravinovýmkódexomSR.
6.2Predávajúci'jepovinnýdodaťkupujúcemutovarvmnozstveaakostipodťapodmienok
tejto zmluvy u ťootr*rrej objednál,ř}, r.,"rv je sPósobi-lý na uŽÍvanie- na dojednaný Úěel' V

prípade, ak sa tak nestane a tovar 
^iuuay,-kupujúci 

si vYhradzuje Právo nePrevziať tovar so

ilavtým\vadami.Prípadnéskrytévady-alebozlavnévadydodanehonezistenépri
preberaní tovaru, kupujúci pi.o*n. ornáŇpredávajúcemu úez zbyočného odkladu po

ich zistení, najneskór do uplynuti u rr*enádoby _ zéruénádoba stanovená výrobcom bude

vyznaÓenánuouao"r,tovarualeboprinebalenom'tovarenadodacomliste.
6.3 predáv qirci zaruéuje, žerri*-áoa*y tovar budJrrrJ pozua"]Tú,r'k"sť Po celÚ dobu

minimálnej trvanlivosti platnej pr.-3.a*uivé druhY ';";' 
ktorá je dízkou zaruČnej dobY

:Titffir$ffof,;né vady pri dodaní.:",1:"ru'ane vád súvisiacich s kvalitou tovaru'

má právo ho odmietnuť tj. neprev) tať, ato v takom 'n*u.ru" 
a rozsahu' na aké sa táto vada

vďahuje,tým, žesi voči pr"aau4t ""Á 
uplatní reklamáciu ihneď i s odóvodnením,



6.5 Kupulúci nlá nárok na dodanie chýbajúcej časti
dodanie náhradného to\.aru a to najneskór do 30
a nepleYzatia pÓr odnej dodávky tovaru.
6,6 Predál ajťrci je povinný vysporiadat' reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrlrých r'ád tovaru je predávajúci povinný vysporiadat, do 24 hodin odo dňa
prijatia reklamácie.
6.7 predárajúci je po,inný písomne sa vyjadrit' k reklamácii najneskór
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s
reklamácie.

6,8 V ostatných PríPadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadit,
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti
za vadv tovaru.

ČIenok č. vil.
Sankcie

7,1 Pri PoruŠení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodat' predmet plnenia v
dohodnutonr termíne, na dohodnuté miesto. v požaclovanej kvalit e a za dohodnutú cenu, je
kupujúci oprávnený uplatnit'voČi predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,_ Eur zakaždé
jedno porušenie. To platí aj v prípade nedoclania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré
sú Potrebné na Prevzatie alebo na uŽÍvanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci
povinný predložit' kupujúcemu podl'a tejto zmluvy.
7,2 Y PríPade omeŠkania kuPujúceho s uhradením fbktúry, je predár,ajúci oprávnený účtovat,
kuPujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0^O5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7,3 ZaPlatenie zmluvnej Pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodat, tovar alebo
doklady podl'a tejto zmluvy.
7.4 zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je
zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s
zab ezp eč ovaných po vinno stí.

alebo chýbajúceho množstva tovaru na
minút od zistenia tejto skutočnosti

do 3 dní po jej
opodstatnenost'ou

primeraná, je v súlade so
prihliadnutím na ýznam

7,5 ZaPlatením zmluvnej Pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá
mu omeŠkaním Predávajúceho vznikla. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podťa
PdsluŠných ustanovení Obchodného zákorrníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj
nákladY kuPujúceho na zabezpečenie rovnakého alebo porovnatel,ného tovaru uiného
predávajúceho v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád
tovaru, pokiať toto omeškanie ohíozuj e činnost' kupujúceho.
7,6 Zmluvné stranY sa dohodli , že ptedávajúci ako veriteť nie je oprávnený, bez súhlasu
kuPujúceho ako dlŽníka, postúpiť pohťadávku voči kupujúcemu podťa ust. § 524 anasl.
zákota ě, 4011964 Zb. OběiartskY zákonník v znení neskorších predpisov na inú osobu.
PrávnY Úkon, nazáklade ktorého by k cesii došlo, sa bude považovať za absolútne neplatný.

čHnot< č. VIII.
Doba platnosti a skončenie zmluvy

8,I Zmluva sauzatvárana dobu určitú a to na 24 mesiacov oa r.s.zo 2l do 30.4.2023odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti.
8,2 Zmluva nadobúda Platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle

5



občiarrskeho zékonrika v spojení so zákonom č, 21Il200O Z.z, o slobodnom prístupe

k informác iám ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠÍch PredPisov,

8.3 Každá zo zmiwných strán móže zmluvu kedykoťvek vypovedať bez udania dóvodu, a to

písomnou ýpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane, výpovedná lehota je

trojmesačn á azačinaplynúť od prvého dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

8.4 pri podstatnom porušení povinností lryplývajúcich z tejto zmluvy móže oprármená strana

okamžite písomne odstupiť od zmluvy apožaďovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá

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

porušenie povinností považovať poruJenie akejkofvek povinnosti lyplývajúcej ztqío

irrrrrrr.y. úpr.ra alebo ěiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu lryššej

moci.
8.5 kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluly aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do

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

návrh na lyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie lryrormania ako aj r'tedY' ak

existuje dóvodná obava, že plnenie závázkov predávajúceho v zmysle tejto zmlulry je véňne

ohrozené a kupujúci zísti, žejeho osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

sR o hygienickej spósobilosti doprarmého prostriedku na prepraw predmetu zmluvy v zmysle

Potravinového kódexu SR stratilo platnosť,

8.6 odstupenie od zmlulry nemá vplyv na narok na náhradu škody vzniknutej porušením

zmlulry a naroku na zmluvnú pokutu,

čHnok XI.
záverečné ustanovenia

9.t otělzky avďahy,ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spralujú ustanoveniami

obchodného zákonníka a iných všeobecne závázný chprávnych PredPisov,

9.2 Tilto Zm1rlv',1je možné meniť a dopíňať iba písomnými očíslovanými dodatkami na

zák\ade dohody zmluvných strán,

9.3 Táto zmIwa bola vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, zkto4ich jedno je

určené pre predávajúceho ajedno pre kupujúceho,

9.4 obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola

uzatvorená podťa ich slobodnej avéňnej vóle,nie vtiesni za jednostranne nevýhodných

podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia anaznak súhlasu ju podpisujú,

Príloha ě. 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií


