
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
Č.p.:111-11/2018

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými

stranami.

I.
Zmluvné strany

Kupujúci: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Sídlo: Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: Ing. Róbertom Čanigom, PhD., riaditeľom
IČO: 00398411
(ďalej len „kupujúci")

Predávajúci: INMEDIA, spol. s r. o.
Sídlo:
Zastúpený:
IČO: 
e-mail:
Internetová adresa:

Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen
Ing. Milošom Krihom, konateľ spoločnosti

36 019 208
inmedia@inmediazv.sk
www.inmediazv.sk

(ďalej len „predávajúci")

II.
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  
výzvu na zákazku podľa zákona č. . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho potravinami podľa potreby pre Školskú 
jedáleň Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany.

IV.
Dodacie podmienky
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1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu zmluvy podľa č. V. tejto 
zmluvy v predpísanom množstve na základe písomnej alebo telefonickej objednávky. 
Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.

2. Miesto dodania je Školská jedáleň Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 
1632, 955 01 Topoľčany.

3. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby, kúpiť aj tovar, ktorý nie je uvedený 
v bode V.

4. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany 
kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita potravín z hľadiska záruky, druhu výrobku 
a počtu stravujúcich sa študentov a zamestnancov školy.

5. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
6. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané dodacie listy, alebo preberací 

protokol.
V.

Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách takto:

č.
Názov Jednotka Cena v € 

(bez DPH)
Cena v € 
(s DPH)

1 Mrazený sortiment:
2 fazuľkové struky zelené, krájané 2,5kg ks 1,792 2,15
3 hrášok 350g kg 0,986 1,183
4 špenátový pretlak 400g ks 0,314 0,377
5 kukurica 400g kg 1,92 2,304
6 hranolky 2,5kg ks 1,82 2,184
7 rybie filé z aliašskej tresky 100 /6kg kg 3,158 3,79
8 rybie filé z aliašskej tresky 150g /6kg kg 3,158 3,79
9 pangasius filet 1 kg kg 3,427 4,112

Čaj:
10 Popradský pigi 20x 1,5g ks 0,638 0,766
11 Vitto budík ovocný 40 g ks 0,336 0,403
12 Mistral ovocný 40 g ks 1,534 1,841

prípravky na varenie a pečenie:
13 bobkový list 10g ks 0,211 0,253
14 bazalka 9 g ks 0,33 0,396
15 majoránka 5 g ks 0,084 0,101
16 provensálske korenie 15g ks 0,536 0,643
17 tymián 15g ks 0,37 0,444
18 kôpor100g ks 1,553 1,864
19 nové korenie celé 15g ks 0,272 0,326
20 nové korenie mleté 20g ks 0,261 0,313
21 čierne korenie celé 20g ks 0,277 0,332
22 čierne korenie mleté 20g ks 0,213 0,256
23 paprika sladká, mletá 25g ks 0,196 0,235
24 rasca drvená 20g ks 0,156 0,187
25 škorica mletá 20 g ks 0,157 0,188
26 kari 20g ks 0,357 0,428
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27 pečené kura 30g ks 0,333 0,4
28 americké 30g ks 0,368 0,442
29 Podravka bez glutamanu,vedro 3 kg kg 3,547 4,256
30 soľ stolová 1kg kg 0,202 0,242
31 kypriaci prášok 12g ks 0,034 0,041
32 kakao 100g ks 0,364 0,437
33 frapko: jahoda/ banán 200g ks 1,159 1,391
34 granko 450 g ks 2,995 3,594
35 zlatý klas 40g ks 0,108 0,13
36 maizena 200g ks 0,701 0,841
37 toping čokoláda, jahoda 600g ks 2,464 2,957
38 cukor kryštal 1kg kg 0,448 0,538
39 praškový cukor 1 kg kg 0,571 0,685
40 vanilkový 20g ks 0,028 0,034
41 škoricový 20g ks 0,034 0,041
42 mak modrý 250g ks 0,801 0,961
43 hrozienka 100g ks 0,268 0,322
44 huby dubákové 20g ks 0,292 0,35
45 huby lesná zmes 20g kg 1,109 1,331
46 BB puding 200 g ks 1,005 1,206
47 korenie čína 25g ks 0,357 0,428

obilniny:
48 hladká múka1 kg kg 0,329 0,395
49 polohrubá múka 1 kg kg 0,329 0,395
50 hrubá múka1 kg kg 0,329 0,395
51 bezlepková múka 1 kg kg 3,046 3,655
52 bulgur 500g ks 0,599 0,719
53 ovsenné vločky 400g ks 0,328 0,394
54 detská krupica 500g kg 0,605 0,726
55 krúpy jačmenné č. 3 500g kg 0,538 0,646
56 pohánka 500g ks 0,874 1,049

strukoviny:
57 cícer 500g / 1 kg kg 1,344 1,613
58 hrach 500g kg 0,493 0,592
59 šošovica 500g kg 1,053 1,264
60 fazuľa biela 500g kg 1,053 1,264
61 fazuľa červená 500g kg 1,098 1,318
62 ryža guľatozrnná 1 kg kg 0,672 0,806

cestovina:
63 abeceda 400g ks 0,439 0,527
64 fliačky 400g ks 0,245 0,294
65 kolienka 400g ks 0,245 0,294
66 mušle cestoviny 400g ks 0,439 0,527
67 penne 400g ks 0,246 0,295
68 rezance široké 250g ks 0,484 0,581
69 slovenská ryža 400g kg 0,614 0,737
70 špagety 400g ks 0,245 0,294
71 špirály 400g ks 0,245 0,294
72 tarhoňa 400g ks 0,245 0,294
73 bezlepkové 250g ks 1,49 1,788

paštéty:
74 nátierka z hyd. mäsa 115g ks 0,28 0,336
75 májka 190g ks 0,549 0,659
76 pionier 190g ks 0,549 0,659
77 bôčiková nátierka 115 g ks 0,37 0,444
78 super krém 115g ks 0,235 0,282
79 svačinka 190g ks 0,571 0,685
80 horčica plnotučná sklo 340g ks 0,403 0,484
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81 kečup jemný 900g ks 0,693 0,832
82 ocot l 0,258 0,31

džem -sklo :
83 jahoda 340g ks 0,963 1,156
84 marhuľa 340g ks 0,963 1,156
85 ríbezľa 340g ks 0,963 1,156
86 marmeláda zmes 4kg ks 5,421 6,505
87 marmeláda zmes 7 kg ks 9,343 11,212
88 marmeláda zmes 12kg ks 3,177 3,812
89 slivkový lekvár 4kg ks 6,93 8,316

med:
90 kvetový 500g ks 1,904 2,285
91 melta 500g ks 0,672 0,806
92 nutela 400g ks 1,672 2,006

ryby - konzervy:
93 sardinky vo vlastnej šťave 125g ks 0,469 0,563
94 treščia pečeň 115g ks 0,783 0,94
95 tuniak v oleji 185 g ks 0,538 0,646

olej:
96 raciol slnečnicový 1l l 1,232 1,478
97 olivový olej 1l l 3,023 3,628

vajíčka:
98 veľkosť L ks 0,09 0,108
99 veľkosť M ks 0,078 0,094

konzervy a kompóty:
100 kukurica bonduell 400g ks 1,44 1,728
101 šampiňóny krájané 400g ks 0,532 0,638
102 paradajkový pretlak 400g ks 0,514 0,617
103 paradajkový pretlak 700g ks 0,694 0,833
104 čalamáda 3500g ks 1,904 2,285
105 fazuľkové struky steriliz. 660g ks 0,661 0,793
106 chreník 130g ks 0,28 0,336
107 kápia steriliz. 340g ks 0,692 0,83
108 kápia steriliz. 650g ks 0,704 0,845
109 lečo 670g ks 0,549 0,659
110 uhorky 5-8cm, 680g ks 0,637 0,764
111 uhorky 5-8cm, 3500g ks 0,694 0,833
112 uhorky 6-9cm, 3500g ks 2,229 2,675
113 jablká lúpané štvrťky 3200g ks 2,61 3,132
114 marhule polené 3600g ks 4,008 4,81
115 slivky bez kôstky 3600g ks 2,61 3,132
116 čerešne bez kôstky 3500g ks 3,987 4,784
117 broskyne polené plech. 820g ks 0,401 0,481
118 broskyne polené plech. 2650g ks 3,08 3,696
119 detská výživa 190g ks 0,28 0,336
120 džús hello 250ml ks 0,212 0,254
121 kompot ananás 850ml ks 1,119 1,343

sirup:
122 zlatá studňa multivitamín 700ml ks 0,815 0,978
123 zlatá studňa citrón 700ml ks 0,815 0,978
124 zlatá studňa jahoda 700 ml ks 0,815 0,978
125 sunquick pomaranč 500ml ks 2,541 3,049
126 sunquick čierna ríbezľa 500ml ks 2,541 3,049

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú 

odovzdané kupujúcemu. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
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a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy alebo preberacie protokoly. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za 
deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho 
objednávateľa na účet predávajúceho.

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. Kupujúci 
požaduje dovoz tovaru trikrát týždenne, na základe objednávky telefonicky alebo 
v elektronickej forme.

VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou 
doplnkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená kúpna cena sa 
upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. 
Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre 
ukončenie zmluvného vzťahu.

VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikované objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný:
1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite, do skladu kupujúceho na základe dohody, čo potvrdí 
preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

5



2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 
tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

Kupujúci je povinný:
1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo telefonickej 

objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr 48 hodín pred rozvozom. V prípade 
oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za 
neúplné vybavenie.

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa článku V. 
tejto zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde 
má byť tovar dodaný.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou.

IX. 
Zmluvné pokuty

Pre prípad nedodržanie podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty:

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený 
žiadať pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

X. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI. 
Záruka

Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: Podľa potravinárskeho kódexu, alebo podľa dátumu 
vyznačenom na obale tovaru.

XII. 
Spoločné záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, 
ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 
dve a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenie na internetovej stránke kupujúceho.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31. 12. 2019.
6. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy s mesačnou výpovednou 

lehotou , pričom lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede.

7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej 
sa stal víťazom.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene, dňa ..........................  V Topoľčanoch, dňa 04.12.2018

predávajúci kupujúci
Ing. Miloš Kriho Ing. Róbert Čaniga, PhD.

konateľ spoločnosti riaditeľ školy
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