KAMPINO
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Haanova 36-38, 851 04 Bratislava

RÁMCOVÁ DOHODA
na nákup a dodávku potravinárskych výrobkov
(uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)
medzi
Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ:

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo účtu:

CITYFOOD s.r.o.
Rišňovce 5, 951 21 Rišňovce
45510172
SK2023012420
2023012420
Vladimír Derčalík, MUDr. William Kouton, konatelia
VÚB, a.s.
SUBASKBX
SK45 0200 0000 0027 3843 7953

a
1.2. Odberateľ:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino
Sídlo:
Haanova 36-38, 851 04 Bratislava
IČO:
00641413
DIČ:
2020936896
IČ DPH:
Neplatca DPH
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Tvarožková
Číslo účtu:
SK40 8180 0000 0070 0047 1998

Článok II.
Východiskové informácie
2.1. Odberateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č.

343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom
obstarávaní“) postupoval pri verejnom obstarávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní.
2.2. Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, v súlade s výsledkami prieskumu trhu a ponukou dodávateľa.

Článok III.
Predmet zmluvy
3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru dodávateľom – „Nákup a dodávka potravinárskych výrobkov“,

vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami dodávateľa a spôsobom,
v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do skladu na miesto určenia na
základe objednávok odberateľa a za podmienok, uvedených v tejto zmluve a príslušnej objednávke a záväzok
odberateľa riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú cenu, podľa platobných
podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
3.2. V súlade so zadaním verejného obstarávateľa vo výzve na predkladanie ponúk ide o dodávku rôznych druhov
pekárenských výrobkov pre , tak ako sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy
3.3. Počas trvania zmluvného vzťahu sa však môže vyskytnúť potreba odberateľa na dodanie aj iného ako
špecifikovaného tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy. V takomto prípade uskutoční odberateľ výber
konkrétnych požadovaných tovarov z katalógu dodávateľa. Dodávateľ je povinný informovať odberateľa o
všetkých nových druhoch tovarov, ktoré pribudnú do jeho sortimentu. Dodávateľ zároveň uvedie platné ceny za
tieto tovary.
Článok IV.
Doba plnenia zmluvy
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do vyčerpania maximálneho finančného limitu uvedeného v bode 5.2

tejto zmluvy.

4.2. Predmet tejto zmluvy bude dodávateľom dodávaný priebežne počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok

odberateľa.
Článok V.
Cena predmetu zmluvy
5.1. Odberateľ za dodávateľom riadne dodaný, odovzdaný a odberateľom prevzatý predmet tejto zmluvy, podľa

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí dodávateľovi cenu dohodnutú v zmysle podmienok tejto zmluvy.

5.2. Objem finančných prostriedkov – t. j. maximálna cena celkom dodaného, vyfakturovaného a uhradeného

predmetu tejto zmluvy počas doby trvania tejto zmluvy nepresiahne 16602,44 € bez DPH.

5.3. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

neskorších predpisov.
Cenu za predmet zmluvy si zmluvné strany dohodnú v každej z konkrétnych objednávok, v súlade s reálnymi
cenami predmetu dodávky na trhu v čase dodania. V prípade, že dodávateľ môže poskytnúť plnenie predmetu
zmluvy v akciovom zvýhodnenom cenovom režime, túto skutočnosť oznámi odberateľovi. V takomto prípade
platí, že bude dodávateľom fakturovaná akciová cena.
Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu tejto zmluvy.
Cena za tovar uvedená v prílohe č. 1 je uvedená ako maximálna a jej platnosť je stanovená počas celého plnenia
zmluvy.
Ak dodávateľ bude mať vedomosť o skutočnosti, že nie je alebo nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti
vyplývajúce mu z tejto zmluvy, pri garancii dohodnutej ceny za tovar uvedenej v prílohe č. 1, je povinný
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť odberateľovi. Uvedená skutočnosť je dôvodom k zmene ceny dohodou
zmluvných strán.
Dohodnutú cenu je možné meniť aj pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou zmenou cien
výrobného závodu, zmenou nadobúdacích cien alebo štátom uznanej inflácie na základe údajov Štatistického
úradu SR , vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z..
Dodávateľ je povinný pri nevyhnutnosti zmeny ceny tovarov uvedené v prílohe č. 1 aktualizovať. Aktualizácia cien
musí byť v súlade s vývojom cien na trhu v Slovenskej republike a musí vychádzať z dohody zmluvných strán
v zmysle bodu 5.7. Dodávateľ predkladá odberateľovi aktualizovaný cenník formou aktualizácie cien uvedených v
prílohe č. 1 podľa potreby. Aktualizácia cien v prílohe č. 1 sa nebude považovať za podstatnú zmenu zmluvy,
ktorá by vyžadovala jej úpravu vo forme písomného dodatku k zmluve, ak sa cena celkom za súbor tovarov v
prílohe nezmení o viac ako 10 % alebo predmetom aktualizácie je zmena ceny maximálne 30 % položiek zo
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zoznamu v prílohe. Na aktualizovanej prílohe musí byť vyznačená lehota jej platnosti a účinnosti, resp.
aktualizácia nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia odberateľovi.
Článok VI.
Podmienky dodávky a odberu predmetu zmluvy
6.1. Dodávateľ bude dodávať odberateľovi a odberateľ bude od dodávateľa odoberať po dobu trvania tejto zmluvy

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

tovar uvedený v čl. III. ako predmet tejto zmluvy. Konkrétne množstvo a druh tovaru si zmluvné strany dohodnú
na základe telefonických resp. e-mailových objednávok.
Objednávky môžu byť odberateľom realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky predmetu zmluvy v deň stanovený v objednávke do sídla odberateľa.
Konkrétnu dodávku predmetu tejto zmluvy budú zmluvné strany realizovať tak, že dodávateľ dodá predmet tejto
zmluvy s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu kópiu odberateľ dodávateľovi, po
odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny a kvality predmetu tejto zmluvy, potvrdí. Dodací list bude
tvoriť súčasť faktúry.
Dodávateľ bude prevádzať na odberateľa vlastnícke práva k predmetu tejto zmluvy, dodanému na základe
objednávky a odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu, dohodnutú s dodávateľom a uvedenú a
potvrdenú na dodacom liste a vystavenej faktúre.
Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar.
Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovej lehote, namiesto,
určené v článku VII. tejto zmluvy, v množstvách požadovaných v objednávke. Dodaný tovar musí zodpovedať
kvalite, ktorá je uvedená v prílohe č . 1 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet zmluvy.
Pri dodaní objednaného predmetu tejto zmluvy dodávateľ odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými
náležitosťami, ktorý po ukončení prevzatia objednaného predmetu tejto zmluvy podpíše zástupca dodávateľa i
odberateľa. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy,
hygienické a technické normy. Doprava tovaru do miesta plnenia musí byť vykonávaná vozidlami s oprávnením a
schválením na prepravu potravín v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v
kvalite podľa technických podmienok prevozu potravín v súlade s Potravinovým kódexom SR.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného predmetu zmluvy, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatných legislatívnych nariadení. V prípade
porušenia platných predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany dodávateľa a
prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá dodávateľ na seba všetky náklady,
súvisiace s prípadným sankčným postihom odberateľa kontrolným orgánom. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje
uvádzať v dodacích listoch pre každý dodaný tovar záručné lehoty tak, aby bola možná kontrola dodržania
neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodávky.
Článok VII.
Podmienky odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a zodpovednosť za chyby

7.1. Miestom odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy je sklad potravín v sídle odberateľa – Domov sociálnych

služieb pre deti a dospelých Kampino, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino

7.2. Čas odovzdania a prevzatia tovaru si zmluvné strany dohodnú konkrétne telefonicky resp. e-mailom.
7.3. Dopravu predmetu tejto zmluvy na miesto určené v bode 7.1 tejto zmluvy zabezpečuje dodávateľ.
7.4. Odberateľ je pri prevzatí predmetu tejto zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kvalitu, kompletnosť,

balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek
chýb predmetu tejto zmluvy resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je odberateľ povinný túto
skutočnosť ihneď pri preberaní predmetu tejto zmluvy u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom
liste. Ich akceptovanie dodávateľ potvrdí na dodacom liste svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje
odberateľ dodávateľovi podpisom dodacieho listu.
7.5. Ak pri prevzatí tovaru zistí odberateľ, že ide o nekompletnú dodávku predmetu tejto zmluvy, nezodpovedajúceho
dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod. resp. neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na
dodacom liste aj dodávateľ, dodávateľ je povinný do 2 dní dodaný predmet tejto zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
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7.6. Odberateľ je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u dodávateľa najneskôr do 24 hodín po dodaní tovaru,

inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej lehote,
dohodnutej s odberateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7.7. Chyby dodávky musia byť do vystavenia faktúry dodávateľom odstránené. Odberateľ bude akceptovať iba faktúru
za dodávku bezchybného predmetu tejto zmluvy, t. j. v súlade s dodacím listom.
7.8. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, musí dodávateľ urobiť opatrenia primerané okolnostiam na
uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli dodávateľovi náklady, odberateľ sa
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.
7.9. Kontaktnou osobou dodávateľa je Blanka Šlesarová, číslo mob. telefónu: 0917440085. Dodávateľ prijíma
objednávky na telefónnom čísle 0917 440084, 0917 440082, resp. e-mailová adresa cityfood@cityfood.sk.
7.10. Kontaktnou osobou odberateľa je Jana Ševčovičová, mobilné číslo: 0911 990 201, telefónne číslo 02/62410558,
559 kl. 209 resp. e-mailová adresa: samolejova@kampino.sk
Článok VIII.
Platobné podmienky a fakturácia
8.1. Finančné plnenie uskutoční odberateľ na základy faktúry, vystavenej dodávateľom v súlade s článkom VI. tejto
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

zmluvy, po vykonaní predbežnej kontroly poverenými pracovníkmi organizácie, v súlade s platnou legislatívou.
Odberateľ uhradí dodávateľovi cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude odberateľom potvrdený
dodací list, najneskôr do 30 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade pochybnosti považujú zmluvné strany daňový
doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní dodávateľom, o čom dodávateľ predloží potvrdenie.
Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 8.2. tak, aby úhrada ceny bola
najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet dodávateľa.
Dodávateľ bude mať právo na fakturáciu vždy po dodaní tovaru. Odberateľ neposkytne dodávateľovi preddavky
ani zálohy.
V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za predmet tejto zmluvy zrealizovaná vo zvlášť dohodnutom
termíne, čo musí byť uvedené na dodacom liste resp. vo faktúre.
Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre, sa dohodli zmluvné strany, že
odberateľ zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.
Článok IX.
Záruky a nároky z chýb predmetu zmluvy

9.1. Dodávateľ prehlasuje, že objednané predmety tejto zmluvy budú dodané v obvyklej (bežnej) kvalite. Náklady na

dopravu, súvisiace s reklamovaním predmetu tejto zmluvy znáša dodávateľ v plnom rozsahu.

9.2. Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za chyby tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú riadiť § 422a nasl.

Obchodného zákonníka.

9.3. Odberateľ je povinný reklamovať chyby dodaného tovaru písomne (e-mailom resp. faxom) do 24 hodín od

prevzatia tovaru okrem zjavných chýb, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný
reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru.
9.4. Dodávateľ zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých chýb, ktoré sú predmetom záruky,
výmenou za bezchybný tovar. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne
od okamihu uplatnenia zodpovednosti za chyby alebo podľa dohody.
9.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami odberateľa – neodbornou manipuláciou,
nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým
zaobchádzaním.
Článok X.
Náhrada škody
10.1.

Pri závažnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou môže oprávnená
(poškodená) strana od tejto dohody odstúpiť v zmysle čl. XI a požiadať o náhradu škody, ktorá jej vznikla. Za
škodu sa nepovažujú prípady, riešené v bode 8.6. úrokom z omeškania.
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10.2.

Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci resp. úradných
miest.
Článok XI.
Odstúpenie od plnenia zmluvy

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

-

Plnenie tejto zmluvy je možné ukončiť bez uvedenia dôvodu druhej zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná
strana môže túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná lehota je 30
dní. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade
skutočnosti, že druhá strana neobdrží písomné vyrozumenie, účinnosť odstúpenia od tejto zmluvy nastáva
dňom preukázateľného doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej strane.
Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z konkrétnych
objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy.
V prípade opakovaného závažného porušenia podmienok tejto zmluvy vzniká odberateľovi i dodávateľovi právo
na odstúpenie od tejto zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane. Nároky na náhradu
spôsobenej škody nie sú odstúpením od plnenia tejto zmluvy dotknuté.
Závažnými porušeniami tejto zmluvy sa rozumie:
neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru,
opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že odberateľ na nedostatky dodávateľa písomne
upozornil,
opakované porušenie bodu 6.7. , 6.8 a/alebo 6.9 tejto zmluvy i napriek tomu, že na túto skutočnosť odberateľ
písomne upozornil dodávateľa.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle
príslušnej platnej legislatívy.
12.2. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku.
12.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
12.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali.
12.1.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

V Bratislave, dňa: 9.3.2021

V Bratislave, dňa: 9.3.2021

..........................................
Vladimír Derčalík, MUDr.Wiliam Kouton,v.r.
konatelia

..........................................
PhDr. Jana Tvarožková, v.r.
riaditeľka

Príloha:
Štruktúrovaný rozpočet
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