
Rámcová dohoda na nákup tovaru
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi

Článok I.

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Názov:
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Tel.
Fax
e-mail
Osoba oprávnené jednať
- v zmluvných veciach 
(ďalej len „kupujúci“)

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
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Predávajúci:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený 
Číslo účtu 
Tel.
Fax.
E-mail
Osoba oprávnené jedna 
v zmluvných veciach

SNIEZIK s.r.o.
Cabajská 21/B, 949 01 NITRA
44211481
SK2020631039
Ing. Karol Čemák
4007246538/7500
037/773 4002
037/642 55 29
odbyt@sniezik.sk

Ing Karol Čemák

(ďalej len „predávajúci“)

mailto:odbyt@sniezik.sk


Článok II.
Definície pojmov 

pre účely tejto Rámcovej dohody:

Kupujúci 
Miesto plnenia 
Tovar

:právnická osoba, ktorá je uvedená v ČI. I.
:sídlo kupujúceho dohodnuté v objednávke;
:predmet verejného obstarávania — (ďalej aj ako „tovar“ alebo 
„predmet kúpy“). Bližšia špecifikácia predmetu kúpy sa nachádza 
v Prílohe tejto rámcovej zmluvy

EHK : norma kontroly obchodnej kvality;

Článok III. 
Predmet zmluvy

Táto Rámcová dohoda je výsledkom procesu verejného obstarávania, v ktorej kupujúci je 
verejným obstarávateľom a predávajúci úspešným uchádzačom.

Predmetom tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho 
práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe 
čiastkových objednávok kupujúceho obsahujúcich informáciu o množstve a druhu 
požadovaného tovaru a mieste plnenia (ďalej len „objednávka“).

Tovar bude dodaný za podmienok stanovených v tejto Rámcovej dohode pri splnení 
normy EHK, v najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu SR a v súlade so 
súťažnými podkladmi na predmet zákazky:

1 .Táto Rámcová dohoda podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje 
podmienky stanovenia predpokladaného množstva a ceny tovaru, a stanovuje spôsob 
objednávok v určenom období

2.Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na základe 
telefonickej objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, druh tovaru, 
požadované miesto a lehotu plnenia.

“Mrazené potraviny na rok 2013“

Pre :Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo.

Článok IV.
Podmienky a spôsob objednávok



3.Na základe potvrdených objednávok sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu 
a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť za tovar kúpnu 
cenu za podmienok ďalej v tejto Rámcovej dohode dohodnutých.

4.Využívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pre kupujúceho uvedeného v ČI. I. , 
vzhľadom na ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu.

Článok V. 
Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy

1 .Rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú a to na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013 
Rámcová dohoda zaniká najneskôr dňom 31.12.2013 , o čom kupujúci bude písomne 
informovať predávajúceho.

2.Dohodnutý sortiment a množstvo tovaru podľa špecifikácie bude dodávané na základe 
vystavenej záväznej písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúcim

Článok VI. 
Miesto dodania - dodacie podmienky.

l.Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo kupujúceho:
Odberné a fakturačné miesto objednávateľa:

Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

2.Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predávajúceho 
na základe dodacieho listu k tovaru v mieste plnenia, v dohodnutých termínoch a množstvách 
podľa objednávky.

3.Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady 
vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných 
povolení.

4. Objednávateľ potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste na základe jeho odsúhlasenia a to 
čo do druhov, množstva a vizuálne čo do kvality.

Článok VII.
Kúpna cena - možnosť a spôsob úpravy ceny.

1.Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán .

2.V dohodnutej kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho.

3.Kúpna cena za tovar podľa tejto Rámcovej dohody je stanovená vrátane colných a daňových 
poplatkov, a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta plnenia je 
stanovená ako cena maximálna počas doby trvania Rámcovej dohody.



4.Ceny dohodnuté v tejto Rámcovej dohode je možné zvyšovať iba po písomnej dohode 
oboch strán a to najmä:
- pri zmene colných a daňových predpisov,
- pri opodstatnenej zmene cien tovaru na trhu (rast ciest najmä v dôsledku zmeny cien 
výrobných nákladov) je prípustné navýšenie ceny jednotlivých tovarov

5. Kupujúci neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu).

Článok VIII. 
Platobné podmienky a fakturácia.

1 .Predávajúci vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými dodacími listami na kupujúceho pri 
odovzdaní záväznej objednávky.

2.Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim.

3.Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny 
je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu predávajúceho na účet kupujúceho.

4.Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového 
dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, ak nebude 
obsahovať povinnú prílohu - dodací list, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej 
splatnosťou.

Článok IX.
Povinnosti predávajúceho.

1.Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa cenovej v stave spôsobilom na 
riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu SR s predmetom 
zákazky:
“Mrazené potraviny na rok 2013“
Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar hygienicky neškodný, 
čerstvý a kuchynsky spracovateľný podľa aktuálnej potreby kupujúceho.

2.Predávajúci predáva tovar bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam 
tretích osôb k cudzej veci.

Článok X. 
Záručné podmienky

1.Predmet kúpy podľa tejto dohody je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v kvalite 
spĺňajúcej všetky požiadavky spĺňajúce kritéria zdravotne a hygienicky bezpečných potravín.

2.Predávajúci poskytuje na tovar záruku. Záručná doba tovaru je do uplynutia doby expirácie 
uvedenej na obale tovaru.



3.V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že tovar je nekvalitný, je kupujúci 
oprávnený odmietnuť prevziať daný chybný tovar a požadovať jeho výmenu za nový.

4.Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne 
vplyvom neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na 
poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore 
s pokynmi uvedenými v návode na použitie, ktorý predávajúci priloží k tovaru.

5.Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, zjavná nekvalita) prechádza na 
kupujúceho v momente odovzdania -  prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný 
umožniť kupujúcemu pri prevzatí tovaru kupujúcim skontrolovať kompletnosť a kvalitu 
tovaru. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitné alebo nekompletné dodávky.

Článok XI.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy

1 .Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa 
tejto dohody.

Článok XII.
Sankcie

1 .Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok XIII.
Zánik a vypovedanie zmluvy.

l.Obe zmluvné strany môžu Rámcovú dohodu písomne vypovedať bez udania dôvodu.
V prípade výpovede podanej kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade výpovede 
podanej predávajúcim je výpovedná lehota 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany

2.V prípade odstúpenia od Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti 
s porušením zmluvných povinností.

3.Účinky odstúpenia od Rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane.



Článok XIV.
Všeobecné a záverečné ustanovenia.

1.Vo veciach právnych a technických bude zastupovať kupujúceho.........................

2.Zmluvné strany tejto Rámcovej dohody sa zaväzujú, že nebudú meniť, dopĺňať alebo rušiť 
jednotlivé ustanovenia tejto Rámcovej dohody - tým nie sú dotknuté ustanovenia ods. 4 
článku VII.

3.Ostatné právne vzťahy, výslovne touto Rámcovou dohodou neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.Zmluvné strany sa zaväzujú , že všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody budú 
riešiť osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté 
medzi zmluvnými stranami na základe tejto Rámcovej dohody sa riadia slovenským právnym 
poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

5.Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach , z ktorých každý má 
platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 rovnopisy.

6.Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha obsahujúca 

Cenovú ponuku na predmet zákazky “Mrazené potraviny na rok 2013“.

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 
strán.

8.Zmluvné strany prehlasujú , že si túto Rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju  bez nátlaku podpísali.

V Mjfflíí...... dňa:

Za predávajúceho:

S  N I e / |  K as.r.o.
i t y  (2)

v lCO:4^^^W)SK?022631O39 
Ing. Karol Černákr
konateľ

dňa: ^ ^

a80 oo° 0 Zakupujúceho: \fco- .v



Príloha :
Uchádzač: SNIEŽIK s.r.o.

Adresa, sídlo: Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 
E-mail: odbvt@sniezik.sk 

Tel.Č. 0911 80 80 36 
Štatutárny zástupca : Ing. Karol Černák 

IČO : 44211481 
IČ DPH : SK2022631039 

Bankové spojenie : ČSOB

Druh - sortimentu MJ Balenie

Cena za 
MJ bez 
DPH v 
EUR

DPH 20%
Cena za 

MJ s DPH 
v EUR

Cena 
spolu bez 

DPH
DPH 20%

Cena 
spolu s 

DPH

Kuracie prsia SNIEŽIK kq 12kq 4 0,84 5,04
Kuracie prsia Prémium kg 12kg 4,1 0,82 4,92
Kuracie prsia CZ - T kg 18x500gr 3,79 0,76 4,55
Kuracie prsia Super Bras. kg 6x2 kg 3,2 0,64 3,84
Kuracie kúsky na soté kg 12kg 3,3 0,66 3,96
Kuracie stehná kalib.220g kg 10-12kg 2,15 0,43 2,58
Kuracie krídla kg 10-12kg 1,3 0,26 1,56
Kuracie drobky kg 10kg 1,69 0,34 2,03
Kuracia polievková zmes kg 12kg 0,69 0,14 0,83
Morčacie prsia VB kg 15x1 kg 4,17 0,83 5,00
SPOLU 0,00 0,00 0,00

Druh - sortimentu MJ Balenie

Cena za 
MJ bez 
DPH v 
EUR

DPH 20%
Cena za 

MJ s DPH 
v EUR

Cena 
spolu bez 

DPH
DPH 20%

Cena 
spolu s 

DPH

Filé prémium 120g kg 6kq 4,00 0,80 4,80
Filé prémium 100g kg 6kg 4,00 0,80 4,80
Filé classic 150g kg 9 kg 3,20 0,64 3,84
Filé classic 100g kg 9 kg 3,20 0,64 3,84
Filety prémium kg 3x6,5kg 4,09 0,82 4,91
Filety super kg 3x5kg 3,37 0,67 4,04
Filety z hoki s kožou kg 3x6,5kg 4,30 0,86 5,16
SPOLU 0,00 0,00 0,00

mailto:odbvt@sniezik.sk


Druh - sortimentu MJ Balenie

Cena za 
MJ bez 
DPH v 
EUR

DPH 20%
Cena za 

MJ s DPH 
v EUR

Cena 
spolu bez 

DPH
DPH 20%

Cena 
spolu s 

DPH
Pirohy bryndzové kg 6x1 kg 2,55 0,51 3,06
Pirohy lekvárové kg 6x1 kg 3,30 0,66 3,96
Zemiakové šúľance kg 6x1 kg 1,60 0,32 1,92
Sufance plnené makom kg 6x1 kg 2,10 0,42 2,52
SPOLU 0,00 0,00 0,00

Druh - sortimentu MJ Balenie

Cena za 
MJ bez 
DPH v 
EUR

DPH 20%
Cena za 

MJ s DPH 
v EUR

Cena 
spolu bez 

DPH
DPH 20%

Cena 
spolu s 

DPH
Bretánska zmes kg 4x2,5kg 1,30 0,26 1,56
Hrášok s karotkou kg 4x2,5kg 0,90 0,18 1,08
Maďarská zmes kg 4x2,5kg 1,20 0,24 1,44
Wok mix kg 4x2,5kg 1,61 0,32 1,93
Snehulienka kg 4x2,5 kg 1,05 0,21 1,26
7 trpaslíkov kg 4x2,5kg 1,05 0,21 1,26
Pod sviečková kg 4x2,5kg 0,80 0,16 0,96
Brokolica kg 4x2,5kg 1,10 0,22 1,32
Karfiol kg 4x2,5kg 1,00 0,20 1,20
Hrášok kg 4x2,5kg 0,95 0,19 1,14
Kaleráb prúžky kg 4x2,5 kg 1,10 0,22 1,32
Kel rezaný kg 4x2,5 kg 0,88 0,18 1,06
Tekvica rezaná kg 4x4kg 0,79 0,16 0,95
Šampiňóny krájané kg 4x2,5kg 1,23 0,25 1,48
Zmes hríbov kg 10x1 kg 3,90 0,78 4,68
SPOLU 0,00 0,00 0,00



Druh - sortimentu MJ Balenie

Cena za 
MJ bez 
DPH v 
EUR

DPH 20%
Cena za 

MJ s DPH 
v EUR

Cena 
spolu bez 

DPH
DPH 20%

Cena 
spolu s 

DPH
Parížsky šalát kg 1kg 3,00 0,60 3,60
T reska kg 1 kg 5,00 1,00 6,00
Vlašský šalát kg 1kq 3,00 0,60 3,60
SPOLU 0,00 0,00 0,00

V Nitre dňa Q./2 JÁ)ľL Ing.Karol Černák


