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Rámcová dohoda  

č. CÚZ –................../2020 na dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec pre  

prevádzky CÚZ 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania realizovaného prieskumom trhu 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 . 

I. Zmluvné strany 

 

Kupujúci:   Centrum účelových zariadení 

Sídlo:    Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, Slovenská republika 

Zastúpený:   JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ 

IČO:    42 137 004 

IČ DPH:   SK 2022739697 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):   SK95 8180 0000 0070 0052 7365 

BIC/SWIFT:   SUBASKBX 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci:      

Sídlo:      

prevádzka:      

Zastúpený:                

Zapísaný:    

  

IČO:        

IČ DPH:                

Bankové spojenie :      

Číslo účtu (IBAN) :       

BIC/SWIFT:     

Údaj o zápise:   

 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

 uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBCHZ“) túto rámcovú dohodu (ďalej len 

„zmluva“). 
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II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zmluvný záväzok predávajúceho dodať na svoje náklady 

kupujúcemu tovar určený v bode 2 tohto článku zmluvy a prílohy č. 1 a previesť na neho 

vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a 

zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar -  mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre 

prevádzky CÚZ (ďalej len ,,predmet zákazky“), podľa sortimentu a cenníka uvedeného v 

prílohe č. 1 tejto zmluvy, v množstve a skladbe podľa čiastkových objednávok kupujúceho 

počas účinnosti tejto zmluvy v pracovný deň vo vopred dohodnutom čase na základe e-

mailovej alebo telefonickej objednávky.  

3. Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny v kvalite I. triedy, bez zjavných 

poškodení, bez chemických konzervačných látok, určených na prípravu jedál a na priamu 

konzumáciu so záručnou dobou nie kratšou ako 3/4 z celkovej minimálnej záručnej doby. 

4. Tovar musí byť bez viditeľného poškodenia, bez známok hniloby, bez akýchkoľvek 

viditeľných cudzích látok, cudzieho pachu alebo chuti, bez škodcov a bez poškodenia 

spôsobené škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti. 

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v 

zmysle    § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Uvedené jednotkové 

ceny sú výsledkom verejného obstarávania, sú ako maximálne, zmluvné strany sa dohodli, že 

v prípade akcií bude predávajúci fakturovať nižšie ceny. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene dodávaného predmetu zákazky v celkovej sume 

.......................... EUR bez DPH, slovom .................................. eur, v zmysle cenníka 

jednotkových cien stanovených ako maximálne, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. V prípade, že predávajúci ponúka komodity, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v akciových 

letákoch, e-shope, na internete alebo inou viditeľnou formou lacnejšie ako sú ceny v tejto 

zmluve, je povinný predávať kupujúcemu počas trvania zľavy predmetný tovar za akciové 

ceny. 

 

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na fakturácii prevzatého predmetu zákazky po dodaní, na 

základe faktúry predávajúceho vystavenej za každé stredisko samostatne. 

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov, 

musí na nej byť uvedené číslo zmluvy a musí ako prílohu obsahovať priložený potvrdený 

preberací doklad - kupujúcim podpísaný dodací list fakturovaného predmetu zákazky. 
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6. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní predmetu 

zákazky kupujúcemu za stanovené obdobie a jej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu formou bankového prevodu na účet predávajúceho.  

7. V prípade, ak kupujúci neuhradí fakturovanú kúpnu cenu v uvedenej lehote, je predávajúci 

od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 

0,03 % za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny. 

8. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet zákazky v dohodnutej lehote, je kupujúci od 

prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z ceny predmetnej objednávky za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. V prípade, ak k dodaniu predmetu 

zákazky v stanovenom čase nedôjde 3x po sebe alebo 3 po sebe nasledujúce dni, kupujúci si 

vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

9. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2020  do 31.12.2021. 

10. Platnosť rámcovej dohody zanikne pred uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcom bode 

vyčerpaním finančného limitu stanoveného pre predmet zákazky. Cena za plnenie podľa tejto 

zmluvy nesmie presiahnuť finančný limit plnenia, konkrétne: ........................ EUR bez DPH, 

slovom: ..................... EUR bez DPH. 

11. Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v predchádzajúcom bode. 

12. Kupujúci zálohové platby a ani platby vopred neposkytuje. 

13. V prípade vzniku záväzku/pohľadávky, nesmie byť táto prevedená na tretiu stranu bez 

písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán vyhotoveného formou dodatku k tejto zmluve. 

 

IV. Miesto, čas a spôsob dodania  

 

1. Miestami dodania predmetu tejto zmluvy sú stravovacie, reštauračné a hotelové zariadenia 

kupujúceho - Centrum účelových zariadení – strediská a prevádzky: 

 Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

 Inštitút pre verejnú správu, M. Schneidera – Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 

 Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 

 Maják, Juh 546, 903 01 Senec 

 Trnava, Kollárova 31, 917 00 Trnava 

 Duchonka, Duchonka 721/1, 956 22 Duchonka 

 BB, Ul. 9 Mája č. 1, , 974 01 Banská Bystrica 

 Smrekovec Donovaly, Smrekovec č.100, 976 39 Donovaly 

 Krupina, Tepličky 1180, 963 01 Krupina 

 Kremenec, Kremenec č. 150, 059 60 Tatranská Lomnica 

 Kremenec Štrbské Pleso, Ul. Športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso. 

 

2. V bode 1 tohto článku sú uvedené existujúce strediská kupujúceho. Kupujúci si vyhradzuje 

právo určiť konkrétne miesto dodania tovaru v rámci Slovenska v zmysle čiastkových 
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objednávok na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy i v prípade zmeny adresy, zániku 

niektorého z týchto stredísk  alebo vzniku pobočky strediska.  

 

3. Kontaktné osoby zmluvných strán: 

 Kontaktná osoba kupujúceho: 

Mgr. Iveta Kötelesová, tel.: 0918 322 097, email.: iveta.kotelesova@cuz.sk. 

 Kontaktná osoba predávajúceho:  

tel. ............................... , email.: ................@...................... 

4. Predmet dodania bude na základe objednávky kupujúceho odoslanej do .................. hodiny, 

doručený nasledujúci pracovný deň v čase do 8. hodiny, ak sa obidve strany nedohodnú 

inak.  

5. Dodanie tovaru na základe objednávky kupujúceho nebude predávajúcim nijako limitované, 

ani množstvom a ani cenou. 

6. Predávajúci je povinný dodať predmet zákazky kupujúcemu na svoje náklady na miesto 

dodania, ktoré je uvedené v zmysle bodu 1 tohto článku v jednotlivých čiastkových 

objednávkach kupujúceho, a to každý pracovný deň v čase vopred určenom kupujúcim 

podľa bodu 4 tohto článku na základe e-mailovej alebo telefonickej objednávky. Cena 

dopravy predmetu zákazky  a štandardné balenie je zahrnuté v cene predmetu zákazky. 

7. Predávajúci je pri dodaní predmetu zákazky povinný odovzdať kupujúcemu dodací list, 

ktorý sa na dodaný predmet zákazky vzťahuje, a kupujúci je povinný podľa tohto dodacieho 

listu dodaný predmet zákazky prevziať.  

8. V prípade, ak predávajúci zistí z objednávky kupujúceho, že daný tovar nemá na sklade 

a nebude schopný do času dodania tento tovar zabezpečiť, bezodkladne o tejto skutočnosti 

kupujúceho informuje (najneskôr do 2 hodín od prevzatia objednávky kupujúceho).  

9. V prípade, ak predávajúci nebude postupovať podľa bodu 7 tohto článku, kupujúci má právo 

na zaplatenie pokuty vo výške 200,- Eur za každé porušenie tohto bodu. 

10. 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.  

 

V. Spôsob objednávania a obal tovaru 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zákazky na základe telefonickej 

objednávky, a to na telefónnom čísle: ............................... alebo e-mailovej objednávky na: 

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

2. Bežné čiastkové objednávky sa budú realizovať podľa článku 3. Oprávnenými osobami 

v mene kupujúceho, ktoré vykonávajú za kupujúceho všetky úkony súvisiace s objednávkou, 

sú príslušní zamestnanci na pozícií skladník/prevádzkar:   

mailto:kotelesova@cuz.sk
mailto:pavelmalec@gmail.com
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 Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany - Valentová Miroslava, tel. 0915 

577 366, valentova.signal@gmail.com,  

 Inštitút pre verejnú správu, M. Schneidera – Trnavského 1/a, Bratislava -Mertl Roman, 

tel. 0915 913 922, roman.mertl@cuz.sk,  

Ratkovská Karolína, tel. 0911 151 002, karolina.ratkovska@minv.sk, 

 Súza, Drotárska cesta 46, Bratislava - Bellová Janka, tel. 0903 276 882, janka.bellova 

@cuz.sk,  

 Maják, Juh 546, 903 01 Senec – Vachová Alena, tel. 0918 653 425, 

alena.vachova@cuz.sk,  

 Trnava, Kollárova 31, 917 00 Trnava - Dlábiková Mária, tel. 0918 876 564, 

maria.dlabikova@minv.sk,  

 Duchonka, Duchonka 721/1, 956 22 Duchonka – Grznárová Mária, tel. 0907 651 303, 

grznarova.maria@azet.sk,  

 Krupina, Tepličky 1180, 963 01 Krupina – Danka Očovská, tel.: 0907 784 782, 

dana.ocovska@minv.sk, 

 BB, Ul. 9 Mája č. 1, , 974 01 Banská Bystrica - Halajová Viera, tel. 0905 334 100, 

bystrica.kuchyna@cuz.sk,  

 Smrekovec Donovaly, Smrekovec č.100, 976 39 Donovaly -Ing. Martina Maštalírcová, 

tel.: 0905 431632, smrekovec.prevadzkar@cuz.sk, 

 Kremenec, Kremenec č. 150, 059 60 Tatranská Lomnica - Zoričáková Anna, tel. 0905 

614 574, kremenec.prevadzkar@cuz.sk, 

 Kremenec Štrbské Pleso, Ul. Športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso -  Giacková Marta, 

tel. 0918 747 949, strbske.prevadzkar@cuz.sk. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky zabalený spôsobom potrebným na jeho 

prepravu, uchovanie a ochranu. Predmet zákazky bude kupujúcemu dodávaný balený alebo 

voľne uložený v hygienicky čistých a zdravotne nezávadných obaloch. 

 

VI. Záruka za akosť 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky kupujúcemu v kvalite podľa zákona č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení v platnom znení a v kvalite podľa podnikových 

noriem, 1. akostnej triedy v zmysle príslušných vnútroštátnych  a európskych noriem. 

Dodávka predmetu zákazky sa riadi príslušnými ustanoveniami Potravinového kódexu 

Slovenskej republiky, zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

a súvisiacimi právnymi a hygienickými predpismi. 

2. Predávajúci preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu dodania po dobu 

vyznačenú na tovare, resp. na dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti v zmysle tejto 

zmluvy spôsobilý na obvyklý účel. 

mailto:roman.mertl@cuz.sk
mailto:kremenec.prevadzkar@cuz.sk
mailto:kremenec.prevadzkar@cuz.sk
mailto:alena.vachova@cuz.sk
mailto:maria.dlabikova@minv.sk
mailto:grznarova.maria@azet.sk
mailto:dana.ocovska@minv.sk
mailto:bystrica.kuchyna@cuz.sk
mailto:kremenec.prevadzkar@cuz.sk
mailto:strbske.prevadzkar@cuz.sk
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3. Predávajúci sa zaväzuje na jednotlivé tovary tvoriace predmet zákazky dodávaný 

kupujúcemu vyznačiť minimálnu trvanlivosť (ďalej len ,,záručná doba“) na viditeľnom 

mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch. 

4. Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude mať dohodnutú kvalitu po dobu minimálnej 

trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby. Záručná 

doba je vyznačená na obale každého malospotrebiteľského balenia dodaného tovaru resp. na 

dodacom liste podľa ustanovení Potravinového kódexu a nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 

o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach 

pre určité poľnohospodárske výrobky. Predávajúci ručí za právnu bezchybnosť tovaru.  

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najmenej v 3/4 lehote záručnej doby garantovanej 

výrobcom, alebo príslušnou normou. V prípade dodania tovaru s kratšou záručnou dobou je 

predávajúci povinný z takéhoto tovaru poskytnúť kupujúcemu dodatočnú zľavu vo výške 

........................... % z dohodnutej ceny. 

6. Nebezpečenstvo vzniku škody na dodanom tovare prechádza na kupujúceho okamihom 

prevzatia tovaru v prevádzke kupujúceho. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky kupujúcemu minimálne v množstve 

uvedenom na balení. V prípade, ak po prevážení balenie bude obsahovať menšie množstvo 

ako bolo požadované kupujúcim, kupujúci zaplatí iba za skutočne dodané množstvo. 

8. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný predmet zákazky bude spĺňať požadovanú kvalitu po celú 

dobu stanovenej doby minimálnej trvanlivosti. Podľa Potravinového kódexu SR, kupujúci 

nepreberie od predávajúceho predmet zákazky, ktorého doba minimálnej trvanlivosti už 

uplynula alebo je po lehote uvedenej v bode 4 tohto článku.  

 

VII. Reklamácia vád 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na 

základe fyzickej kontroly tovaru kupujúci zistí zrejmé  chyby a vady tovaru, resp. jeho 

nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a uvedenú skutočnosť zaznamená na dodacom 

liste. 

2. Kupujúci je povinný Vady predmetu zákazky uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po ich 

zistení pri ich preberaní, najneskôr však do skončenia trvania záručnej doby podľa článku V. 

tejto zmluvy. 

3. Reklamácia kupujúceho ohľadom vadného/nekvalitného tovaru bude predávajúcim riešená 

v čo najkratšom čase bezplatnou výmenou opodstatnene reklamovaného predmetu zákazky 

,,kus za kus“, najneskôr s najbližšou dodávkou. 

4. V prípade nekompletnej dodávky alebo dodania iného tovaru, ako kupujúci objednával, je 

predávajúci povinný dodať správny tovar čo do akosti, druhu a počtu, najneskôr do termínov 

uvedených v bode 2. od reklamácie kupujúceho.  

 

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
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1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodávanému predmetu zákazky momentom jeho 

prevzatia podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny tejto zmluvy sa vyžadujú formu číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma 

zmluvnými stranami vyhotovenom v 4 origináloch. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

ustanoveniami OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je uzatvorená na dobu 

určitú od 01.04.2020 do 31.12.2021, s možnosťou jej predĺženia o ďalších najviac 20 

mesiacov formou dodatku k zmluve. Platnosť zmluvy zaniká pred uplynutím lehoty uvedenej 

v predchádzajúcej vete vyčerpaním finančného limitu podľa článku III. bodu 9 tejto zmluvy. 

5. Kupujúci alebo predávajúci, môžu bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu. Výpoveď 

musí byť v písomnej forme a riadne doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 

trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

príloha č. 1 – cenník predmetu zákazky 

7. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 

ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 

zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

8. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom 

predávajúci aj kupujúci dostanú po dvoch vyhotoveniach. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne  

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy. 

V ..........................      dňa               V Bratislave dňa  

         

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

 za predávajúceho     za kupujúceho 

  -  majiteľ          JUDr. Ján Dubovec – riaditeľ CÚZ 

 


