
Rámcová ZMLUVA 4/2023 
na dodávku potravin 

uzavretá podia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodneho zákonnika v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskoršich 

predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 

Kupujúci: 
Názov: 
Sídlo: 
zastOpený : 
Bankove spojenie: 
Císlo ífčtu : 
IBAN: 
160: 
D16: 
16 DPH: 
(d'alej ako "kupujúci") 

a 

Predávajúci: 
Obchodne meno: 

Sídlo: 
zastímený : 
Bankove spojenie: 
61slo atu : 
160: 
16 DPH: 
Registrovaný: 
(d'alej ako "predávajúci")  

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 
J. Smreka 486/12, 020 01 Pt5chov 
Mgr. Barbora Orgoníková - štatutár 
ttátna pokladnica 
7000508498/8180 
SK60 8180 0000 0070 0050 8498 
00632368 
2020616840 

INMEDIA, spol. s r.o. 

Nárnestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenska republika 

Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová, konatelia 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
IBAN: SK2211110000006619429000 

36019208 
3K2020066829 

Oddiel: Sro, Vložka č. 4345/S 

či. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je Oprava dodacích, platobných, fakturačných a d'alších obchodných 
podmienok, za ktorých sa predávajki zaväzuje dodávat kupujíicemu tovar. 

2. Na základe tejto zmluvy sa predávajíici zaväzuje dodat kupujíicemu tovar — potraviny 
"Mrazene mäso a mrazen6 mäsove výrobky" podl'a špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy, sa považuje za približne, orientačne a môže sa počas platnosti zmluvy zmenit 
podl'a reálnych potrieb kupujíiceho. 

3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodat kupujOcemu v dohodnutej kvalite a term íne 
do určeneho miesta dodania a odovzdat kupujíicemu doklady vztahujOce sa na dodaný 
tovar. 

4. Kupujíici sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok podl'a tejto zmluvy prevziat' a zaplatit 
zaň  predávajíicemu dohodnutú kúpnu cenu podl'a platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
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či. n 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskoršich predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou 
na dodávku tovaru zo strany predávajOceho, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Ceny 
uvedené v cenovej ponuke sú uvedené s príslušnou sadzbou DPH a sú stanovené vrátane 
dopravy tovaru do miesta dodania. 

2. Právo na zaplatenie kíipnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajOcemu riadnym, t.j. 
v množstve a kvalite podia tejto zmluvy ako aj včasným dodaním objednaného tovaru 
do určeného miesta a prevzatie tovaru kupujtjcim. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatif na základe faktúry vystavenej 
predávajtkim, ktorej prílohou bude k6pia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná 
do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradit' faktúru v termíne 
jej splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z Očtu 
kupujúceho v prospech táčtu predávajtáceho. 

4. Faktúra musí spiňat náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovat požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátit 
ju predávajtácemu na prepracovanie (dopinenie, opravu). V takom prípade začne plynút nová 
lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

čl. Ill 
Objednanie tovaru 

1. Kupujúci bude objednávat tovar písomnou objednávkou, ktorú doručí predávajúcemu faxom, 
e-mailom, poštou alebo osobne najnesk6r 24 hod. vopred. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujOceho sa považuje aj dodanie 
tovaru podia tejto objednávky, t.j. v požadovanom množstve a kvalite. 

61. IV 
Dodanie tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodat' objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim 
v objednávke. 

2. Predávajúci sa zaväzuje realizovat' dodávku tovaru v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 
13,00 hod. 

3. Predávajúci je povinný dodat' objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je Centrum 
sociálnych služieb — KOLONKA, J. Smreka 486, 020 01 PLIchov, kontaktná osoba : Margita 
Kulová, tel. č. 042/4677330 

4. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list vyhotovený v dvoch 
vyhotoveniach, na ktorom kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady 
spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu. Ak tovar 
bude zo strany kupujtkeho vrátený podia článku V. bod 3. tejto zmluvy z dôvodu jeho vád, 
bude sa tovar považovat za nedodaný. 

61. V 
Akost' tovaru a záruka 

1. Predávajúci je povinný a zaručuje sa dodávat tovar v akosti a kvalite zodpovedajtácej 
právnym predpisom a hygienickým normám platným v čase ich dodania, spolu so súvisiacimi 
dokladmi. Dovoz tovaru musí byt' zabezpečený v dopravnom prostriedku spiňajtácom 
hygienické predpisy. 
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2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má čitatel'ne vyznačen0 dobu spotreby (trvanlivosti), vzfahuje 
sa na tento tovar vyznačená doba spotreby (trvanlivosti). Dodaný tovar bude len vi. 
akostnej triede a maximálne v 1/3 záručnej doby. 

3. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziat' 
a vrátit' ho predávajúcemu spät' na náklady predávajtkeho. Tieto vady kupujúci uvedie 
v dodacom liste. 

4. Zistené vady kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečif bezplatné 
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z vád bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 2 hodín od oznámenia vady. 

Čl. VI 
Obaly 

1. V prípade ak predávajúci bude dodávat' tovar na vratných obaloch (euro paletách, 
prepravkách a pod.), druh a počet vratných obalov je povinný vyznačif na dodacom liste 
podra článku IV. bod. 4. tejto zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom 
systéme a predávajúci nebude kupujOcemu fakturovat' cenu vratných obalov. Kupujúci bude 
vratné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracat' predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke 
tovaru, najneskôr však do 3 mesiacov od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného 
vzfahu je kupujúci povinný vrátit' predávajúcemu obaly do 30 dní od poslednej dodávky. 
Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša predávajúci. 

či. VII 
Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú — od 1.1.2023 do 31.12.2023 
2. Zmluvu je možné ukončit 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu, 
c) písomnou výpoved'ou ktorejkol'vek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je 3 mesiace a začína plyníit' od nasledujOceho mesiaca po písomnom doručeni 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

d) odstOpením od zmluvy v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Pre tento 
prípad sa zmluvné strany dohodli, že závažným porušením ustanovení tejto zmluvy je 
najmä opakované omeškanie predávajíiceho s dodávkou tovaru podl'a článku IV. ods. 2. 
tejto zmluvy (2 - krát) alebo objednávky, jeho výmeny alebo odstránenie vád. 
Odstíipenie od zmluvy musí byt' písomné, odôvodnené a musí byt' doručené druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva sa zrušuje dňom nasledujíicim po doručení 
oznámenia o odstOpení zmluvy druhej zmluvnej strane alebo márnym uplynutím lehoty 
na vyzdvihnutie zásielky na pošte. 

Čl. VIII 
Sankcie 

1. V prípade omeškania predávajíiceho s dodávkou tovaru podl'a článku IV. ods. 2. tejto 
zmluvy, vzniká kupujúcemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo 
výške 0,05% z hodnoty objednaného tovaru. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je cena 
s DPH. 

2. V prípade odstOpenia kupujíiceho, teda z dôvodov na strane predávajOceho, vzniká 
kupujíicemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z celkovej ceny bez DPH. 

3. VyUčtovanú zmluvn0 pokutu podl'a bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy je dodávatel' povinný 
uhradit' odberatel'ovi ako oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta nie je dotknuté právo domáhat' sa zároveň  aj náhrady škody. 
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Čl. IX 
Záverečn6 ustanovenia 

1. Zmluva nadobljda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a Očinnost' dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskoršich predpisov, v spojení s ust. § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonnka v znení neskorších predpisov na webovom sidle 
kupujOceho. 

2. Zmeny a dopinky k tejto zmluve môžu byt' vykonané len písomnými a očíslovanymi 
dodatkami podpfsanými zmluvnými stranami. 

3. Právne vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v znení neskoršich predpisov a ostatnými st:Ivisiacimi 
právnymi predpismi SR. 

4. Predmetná zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dye jej vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, 
súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne 
nevyhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnymi podpismi. 

Vo Zvolene, dňa  29.  12. 2022 V POchove, dňa 28.12.2022 

Predávajki: Kupujúci:  
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2.  

...,_,,, „„_„,_  
sliepky mrazene 1kg kg 27 20% 3,038 3,646 82,03 98,43 

3.  kurča mrazene 1 kg kg 138 20% 3,063 3,676 422,69 507,23 
4.  kuracie stehná mrazene 1 kg kg 320 20% 3,453 4,144 1 104,96 1 325,95 

5.  hydinove dropky mrazene 1kg kg 19 20% 2,276 2,731 43,24 51,89 

6.  kuracia peče6 mrazená 1kg kg 56 20% 2,522 3,026 141,23 169,48 

7.  pangasius mrazeny 1kg kg 120 20% 4,736 5,683 568,32 681,98 

8.  kačacie stehna kalibrovane mrazene 1 kg kg 50 20% 4,985 5,982 249,25 299,10 

SPOLU: 2881,83 3458,19 
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Názov zákazky 
Jednotka 

ks/kg 

Jedn.cena/bez 
DPH 

Jedn.cena/s 
DPH celk.cena/bezDPH 

celk.cena/s 
DPH  

Mrazené mäso a mäsové výrobky 

3,419 4,103 270,10 324,12 

DPH 
10%/ 
20% 

Mnoistvo 

79 20% 
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