RÁMCOVÁ DOHODA č. 249122012
uzatvorená podľa §11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a podľa 269, ods. 2 Obchodného
zákonníka za účelom dodávania tovarov pod názvom „Hydina“ pre ŠJ pri ZŠ Starozagorská
8 v Košiciach“ medzi zmluvnými stranami:

Strany rámcovej dohody
1. KUPUJÚCI :
Názov a sídlo:

Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

Zastúpený:

PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Predčíslie účtu:
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Číslo účtu:

0033635512/0200

Kontakt:

telefón – 055/6440 956, e-mail: starozagsj@centrum.sk

IČO:

31985921

(ďalej len „kupujúci“)
a
2. PREDÁVAJÚCI :
Názov a sídlo:

MASO J+L s.r.o.. Herlianska 20, 040 14 Košice

Zastúpený:

Jolana Čupková – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Košice
Číslo účtu:

1705940953/0200

Kontakt :

telefón, fax – 055/6250444

IČO

36569194

:

IČ DPH :

SK2020050527

(ďalej len ,,predávajúci“)

Preambula
Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom pre zákazku
s nízkou hodnotou č. 12/2012, ktoré bolo vyhlásené v 22.5.2012 v súlade so Smernicou č.
26/2011 pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na
poskytnutie služieb v podmienkach Mesta Košice. Rámcová dohoda určuje podmienky
zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny
a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo
právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.

I.
Predmet zmluvy
Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho: a) pravidelne dodávať potraviny
podľa druhu, množstva a čiastkových objednávok na základe prílohy č. 1 rámcovej dohody
(ďalej len „tovar“) na miesto dodania – do školskej jedálne kupujúceho, b) naloženie
a vyloženie dodávaného tovaru a na základe objednávky, a záväzok kupujúceho: za dodaný
tovar zaplatiť podľa podmienok tejto rámcovej dohody.
II.
Právo na dodanie, dodacie podmienky, čas a miesto dodania
1. Predmet rámcovej dohody bude predávajúci plniť na základe pravidelných písomných,
telefonických alebo e-mailových čiastkových objednávok kupujúceho v súlade s touto
rámcovou dohodou podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Za kupujúceho bude uplatňovať objednávky školská jedáleň pri Základnej škole
Starozagorská 8, Košice.
3. Objednávka bude obsahovať potrebné množstvo a sortiment tovaru, požadovaný deň
dodania, presný čas, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar
dodaný.
4. Predávajúci je povinný plniť kupujúcemu predmet rámcovej dohody denne v pracovných
dňoch od 7.00 h. do 7.30 h., ak nie je v objednávke stanovený iný čas. Pri zmene
objednávky z dôvodu nepredvídaných udalosti (napr. prudké zníženie počtu stravníkov)
má kupujúci právo prevziať iba potrebné množstvo tovaru. V prípade, ak pôjde o potrebu
väčšieho množstva tovaru predávajúci sa zaväzuje dodať spresnené množstvo tovaru do
1 hodiny od doručenia objednávky.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané dodacie listy a faktúra, ktorá
bude obsahovať všetky potrebné náležitosti a informácie o dodanom tovare, t.j. dátum
spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti, názov tovaru v štátnom jazyku, pôvod výrobku
a názov výrobcu a pod.
6. Predávajúci je povinný prepravovať tovar len motorovými vozidlami určenými na
prepravu tovaru dohodnutého v zmluve.
7. Riadnym prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie tovaru na dohodnutom mieste a čase
a potvrdenie dodacieho listu alebo faktúry pečiatkou a podpisom hmotne zodpovednej
osoby kupujúceho.
8. Miestom dodania je školská jedáleň pri Základnej škole Starozagorská 8, Košice.
III.
Cena a platobné podmienky a miesto plnenia
1. Cena za predmet rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. a je stanovená v eurách (€) podľa prílohy č. 1 rámcovej
dohody.
2. Cena za tovar je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek podľa prílohy č. 1
rámcovej dohody bez DPH.
3. K cene podľa ods. 2 tohto článku sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.
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4. Kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru
predávajúcemu na doplnenie; lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až dňom jej
ďalšieho doručenia. K faktúre predávajúci predloží: kópiu zoznamu dodaného tovaru
podľa čiastkovej objednávky (dodacie listy) a doklad o slovenskom pôvode hydinového
mäsa v súlade s rámcovou dohodou.
6. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu
kupujúceho na účet predávajúceho.
7. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na určené miesto na požadovanej
adrese kupujúceho.
8. Cenu za predmet rámcovej dohody je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch
zmluvných strán a to pri:
a) zmene colných predpisov, ktoré majú vplyv na ceny podľa rámcovej dohody,
b) zmene daňových predpisov,
c) v prípade preukázateľne dokladovaných zmien v oblasti výrobných nákladov.
Povolená odchýlka predajnej ceny sa v tomto prípade stanovuje na maximálne + 10%
od jednotkovej ceny.
9. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
IV.
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie
základných hygienických požiadaviek) prechádza na kupujúceho v momente prevzatia
tovaru kupujúcim.
3. Predávajúci ručí za to, že tovar je vyhovujúci pre prípravu stravy pre deti vo veku od 3
rokov do 6 rokov pre materské školy a od 6 do 15 rokov pre základné školy.
4. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou pri plnení
predmetu rámcovej dohody, má predmet rámcovej dohody vady. Za vady predmetu
rámcovej dohody sa považuje napríklad: hygienická alebo zdravotná závadnosť tovaru,
nedodržanie akosti, štruktúry alebo množstva tovaru uvedeného v objednávke, dodanie
iného tovaru, než určuje objednávka alebo rámcová dohoda, oneskorené dodanie tovaru
a pod.. Ak kupujúci zistí takúto vadu pri preberaní tovaru, je v takom prípade oprávnený
odmietnuť prevzatie tohto tovaru. Kupujúci je potom oprávnený požadovať opätovné
dodanie tovaru, alebo podľa časovej situácie nakúpi tovar požadovanej kvality u iného
predajcu. Predávajúci je pri požiadavke na opätovné dodanie tovaru povinný opätovne
dodať požadovaný tovar bez vád podľa čiastkovej objednávky do 1 hodiny.
5. Predávajúci poskytne na tovar záruku podľa prílohy č. 1 od dodania tovaru. Záručná doba
tovaru je do uplynutia doby exspirácie uvedenej na obale tovaru. V prípade, ak záruka na
tovare nie je vyznačená, začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom liste alebo
faktúre pre kupujúceho.
6. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví u tovaru s dlhšou záručnou dobou hygienická
alebo zdravotná závadnosť tovaru nie z viny kupujúceho, je predávajúci povinný tento
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tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodkladne najneskôr do 1 pracovného dňa od
reklamovania závady kupujúcim.
7. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti rámcovej dohody z dôvodov
nepriaznivých okolnosti na strane predávajúceho splniť predmet rámcovej dohody podľa
čiastkovej objednávky alebo dodá závadný tovar, závada ktorého bola zistená až pri
príprave jedla, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť potrebný tovar zodpovedajúcej
kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie potrieb v časovej
tiesni. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovať predávajúceho minimálne e-mailom.
V prípade zabezpečenia tovaru od iného dodávateľa pre závadu tovaru, predávajúci je
povinný cenu závadného tovaru odpočítať na faktúre.
V.
Obaly, balenie a vrátenie prepraviek
1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
2. Pre prípad dodávky tovaru vo vratných obaloch – prepravkách, tieto musia byť zapísané
na dodacom liste, čo kupujúci potvrdí svojim podpisom.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
1. Plniť predmet rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkovej cene
podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody.
2. Dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t.j. v bezchybnom stave, v
dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve na miesto
určenia.
3. Dodať tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom,
veterinárnym a hygienickým normám; tovar musí spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
4. Tovar prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch.
5. Baliť na prepravu alebo vybaľovať tovar spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar
v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.
6. Plniť predmet rámcovej dohody za podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode pri
splnení normy EHK pre potraviny, v najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu SR.
7. Dodať kupujúcemu tovar v kvalite spĺňajúcej všetky požiadavky a kritéria zdravotne
a hygienicky bezpečných potravín.
8. Na dodacom liste alebo faktúre označovať krajinu pôvodu .
9. Umožniť kupujúcemu pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a kvalitu.
10. Doručiť kupujúcemu spolu s tovarom dodacie listy a faktúry. Fakturovaná suma musí byť
zhodná so sumou na dodacom liste.
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Kupujúci je povinný:
1. Požadovaný tovar objednať formou písomnej, telefonickej alebo e-mailovej čiastkovej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa
pred rozvozom.
2. Potvrdiť príjem tovaru podľa objednávky na dodacom liste alebo faktúre.
VII.
Odmietnutie prevzatia tovaru, reklamácia tovaru, skladovanie tovaru
1. Kupujúci je povinný tovar skladovať v podmienkach zodpovedajúcich jeho charakteru
a povahe a podľa podmienok uvedených od výrobcu. Nedodržaním uvedeného stráca
kupujúci nárok na uplatnenie reklamácie.
2. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti,
štruktúry, množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa písomne nedohodli
zmluvné strany inak.
3. Vady zjavne zistené pri preberaní dodávky majú za následok právo odmietnuť dodávku
tovaru.
4. Kupujúci má právo v prípade zistenia zjavných vád dodaného tovaru na bezodkladnú
výmenu tovaru do 48 hodín od termínu preukázateľného uplatnenia reklamácie, čím je
spísanie vád na tovare so zodpovedným pracovníkom predávajúceho.
5. Ostatné vady dodaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomne
bez odkladu po ich zistení, avšak do skončenia záruky. Uznanú reklamáciu rieši
predávajúci výmenou tovaru, nie dobropisom.
VIII.
Trvanie a záväznosť rámcovej dohody
1. Rámcová dohoda sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do: 10 mesiacov.
2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah
pre daný druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte
neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou
zmluvnou stranou s výpovednou lehotou 2 mesiace,
c) písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 2
mesiace.
4. V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu rámcovej dohody na základe
čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody a z dôvodu nedodržania dojednávaných
termínov dodávky, ceny tovarov a kvality tovarov zo strany predávajúceho si kupujúci
vyhradzuje právo dohodu okamžite ukončiť písomným oznámením.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od rámcovej dohody v prípade, že kupujúci bude
v omeškaní zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v termíne dlhšom ako 30 dní po lehote
splatnosti. V tomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená kupujúcemu.
6. Lehota ukončenia rámcovej dohody začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia
o ukončení druhej zmluvnej strane.
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IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov,
odsúhlasených oboma stranami rámcovej dohody.
2. Táto zmluva je kúpnou zmluvou a podmienky v nej stanovené sú záväzné pre konkrétne
odbery tovarov.
3. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, riadia sa
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
4. Rámcová dohoda je vyhotovená na šiestich stranách formátu A4 v štyroch rovnopisoch, z
ktorých každá strana rámcovej dohody dostane po dve vyhotovenia.
5. Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke kupujúceho ZŠ Starozagorská 8, Košice
(www.zsstarozagorska.sk).
6. Písomnosti sa považujú za doručené 18. dňom po podaní na poštovú prepravu.
7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal
víťazom.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich
slobodnej vôli.

Strany rámcovej dohody:
Za predávajúceho:

V Košiciach dňa 22.6.2012

Za kupujúceho:

V Košiciach dňa 22.6.2012

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

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

Jolana Čupková, konateľ spoločnosti

PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy
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