Rámcová dohoda č. ÚVN-46-58/2010_0095/11
podľa § 64 Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. a všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka
Čl.1
medzi
budúcim kupujúcim
V zastúpení štatutárneho orgánu
Oprávnený rokovať vo veciach
Technických
Tel.
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ pre DPH

: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
– fakultná nemocnica, SR
Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
: MUDr. Igor ČOMBOR PhD.
:
:
:
:
:
:

Jarmila Zvarová
044/438 2749
Štátna pokladnica Bratislava
7000177393/8180
319 364 15
SK 2020590187
a

budúcim predávajúcim
Obchodný názov firmy
Miesto a sídlo
V zastúpení štatutárneho orgánu

: SINTRA, spol. s r. o.
: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
: Ing. Eva Csachová - konateľ

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Tel.
Fax.

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Tatiana Hrúzová
VÚB, a.s.
303-562/0200
00685232
SK2020441060
052/7866 133
052/7866 191

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania
nadlimitnej zákazky VS 06310 - MST podľa Zákona 25/2006 Z.z § 51 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Čl.2
Predmet rámcovej dohody
2.1 Budúci predávajúci dodá a budúci kupujúci odoberie POTRAVINY podľa čl. 4 tejto rámcovej dohody.
2.2 Budúci kupujúci si vyhradzuje právo odobrať vyššie množstvo potravín alebo aj neodobrať predpokladané
množstvá v závislosti od počtu stravníkov.
Čl.3
Čas plnenia
3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov, odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody.
3.2 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu rámcovej dohody oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3.3 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby predmet
obstarávania formou operatívnych objednávok, ktoré nahrádzajú zmluvy na základe rámcovej dohody.
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Čl. 4
Cena predmetu rámcovej dohody
4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu rámcovej dohody, ktorá bola stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena pre jednotlivé
položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas trvania tejto rámcovej dohody je možná len na
základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k rámcovej dohode
výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Do ceny za jednotlivé položky je zahrnutá doprava do miesta
plnenia.
4.2 Ak budúci predávajúci oznámi budúcemu kupujúcemu, že nie je schopný dodržať cenu, ktorá je dohodnutá
v rámcovej dohode najmenej 30 dní vopred a navrhne nové ceny , ktoré zdôvodní predložením podkladov zo
Štatistického úradu SR o celoplošnom zvyšovaní cien, príp. iné, budúci kupujúci potom môže osloviť
neúspešných uchádzačov, či sú schopní dodať dovar v súlade s ich cenovou ponukou, prípadne navrhnú
nové ceny. Budúci kupujúci potom uzavrie dodatok k rámcovej dohode s pôvodným uchádzačom ak bude
jeho ponuka najnižšia, alebo uzavrie novú rámcovú dohodu s niektorým pôvodne neúspešným uchádzačom
na dané položky.
4.3 V prípade, ak budúcemu kupujúcemu bude doručená akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, a bude
o 10% nižšia ako dohodnuté ceny v rámcovej dohode, budúci kupujúci upovedomí o takejto cenovej ponuke
budúceho predávajúceho. Ak budúci predávajúci neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň akciovej, budúci
kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa.

P.
č.

Skupina č. 13
STRUKOVINY
Názov položky

1. Mak 300 g
2. Mak 300 g
3. Mak 300 g
4. Hrach 500 g
5. Hrach 5 kg
6. Šošovica 500 g
7. Šošovica 5 kg
8. Fazuľa 500 g
9. Fazuľa 5 kg
10. Sójové bôby 450 g
Cena celkom za skupinu č. 13 v € bez DPH

P.
č.

Skupina č. 31
KÁVA, ČAJ A PRÍBUZNÉ VÝROBKY
Názov položky

1. Čaj sypaný 50g
2. Čaj instantný 200g
3. Čaj porcovaný 1,5 g
4. Káva zrnková 75g
5. MELTA 500g
Cena celkom za skupinu č. 31 v € bez DPH

SSO: 15.33.11.30-7
Predpokl.
spotreba
na 12 mes.
75
333
27
220
40
290
75
260
80
60

MJ Jedn.
cena
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg

0,4031
0,4031
0,4031
0,2756
2,6368
0,4888
5,0626
0,4316
4,2188
1,1365

Cena
Závodná Stravovacia
spolu v € kuchyňa prevádzka
bez DPH
30,23
90
0
134,23
0
200
10,88
8
0
60,63
100
120
105,47
10
30
141,75
170
120
379,70
25
50
112,22
100
160
337,50
40
40
68,19
0
60
1 380,80

SSO: 15.86.00.00-4
Predpokl.
spotreba
na 12 mes.
640
500
160000
667
1000

MJ Jedn.
cena
ks
ks
ks
ks
ks

Celková kúpna cena predmetu obstarávania bez DPH
DPH 20 %
Celková kúpna cena predmetu obstarávania s DPH
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0,2867
0,3396
0,0091
0,4321
0,6251

Cena
Závodná Stravovacia
spolu v € kuchyňa prevádzka
bez DPH
183,49
240
400
169,80
0
100
1 456,00
0
160000
288,21
0
500
625,10
0
1000
2 722,60

4 103,40 €
820,68 €
4 924,08 €

Čl. 5
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

5.1 Miestom plnenia predmetu rámcovej dohody je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN –
oddelenie liečebnej výživy, ulica generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
5.2 Budúci predávajúci dodá požadovaný rozsah predmetu obstarávania v požadovanej kvalite určený touto
rámcovou dohodou na základe operatívnych objednávok budúceho kupujúceho.
5.3 Budúci predávajúci je povinný dodávať predmet rámcovej dohody do miesta plnenia najneskôr do:
Číslo
skup. Názov skupiny
13. Strukoviny
31. Káva, čaj a príbuzné výrobky

Dodávky

Dodacia lehota od
doručenia objednávky
cca 2 x mesačne
do 7 dní
cca 2 x mesačne
do 7 dní

od obdržania objednávky budúceho kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade telefonickej
komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe.
5.4 Budúci kupujúci si vyhradzuje právo odobrať tovar v závislosti od potreby aj v iných časových intervaloch na
základe vystavenej objednávky.
5.5 Dodaný predmet rámcovej dohody bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto
rámcovej dohody. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
5.5.1
Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x rovnopis)
5.4.2
Originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla rámcovej dohody a objednávky
5.5 Zástupcom budúceho kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu rámcovej dohody je pracovník
oddelenia liečebnej výživy alebo iná poverená osoba.
5.6

Budúci predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne dodania predmetu
rámcovej dohody zástupcu kupujúceho telefonicky na tel. č. 044/438 2757 – p. Kočišová, sklad
stravovacej prevádzky a na tel. č. 044/438 2753 p. Goliášová, sklad závodnej kuchyne.

5.7

Budúci kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody jeho prevzatím a podpisom
prevzatia na dodacom liste.
Čl. 6
Platobné podmienky

6.1

Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s dodacím listom
odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu
obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu v súlade s touto rámcovou dohodou
resp. poverenému zástupcovi.

6.2

Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č.
222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať
minimálne tieto údaje:
6.2.1 Označenie budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
6.2.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH budúceho predávajúceho
6.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom,
6.2.4 Číslo rámcovej dohody a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
6.2.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
6.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia budúcemu kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok-FN

6.3

Splatnosť faktúr je 30 dní od dodania tovaru. Budúci kupujúci môže po dohode s budúcim predávajúcim na
základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní a
prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu budúcim kupujúcim v súlade s
uzavretou rámcovou dohodou.
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6.4

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky.
V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

6.5

Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky budúceho predávajúceho na úpravu ceny.

6.6

Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa
predávajúceho v termíne splatnosti.

6.7

Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.

6.8

DPH bude fakturovaná v súlade s právnymi predpismi platnými v čase fakturácie.

fakturácie na účet budúceho

Čl. 7
Povinnosti budúceho kupujúceho
7.1 Budúci kupujúci je povinný pri obdržaní tovaru riadne skontrolovať, či kvalita a množstvo zodpovedá jeho
objednávke.
7.2 Budúci kupujúci je pri zjavných vadách tovaru oprávnený dodávku reklamovať a neprevziať, a
budúci predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 48 hodín od
reklamácie dodať bezchybný tovar. Ak ide o vady tovaru, čo do jeho množstva, je budúci predávajúci povinný
chýbajúce množstvo tovaru v lehote do 48 hodín od reklamácie dodať.
7.3

Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je budúci kupujúci oprávnený len v prípade, že dodržal
všetky podmienky na skladovanie.
Čl. 8
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1

V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode uhradí
budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý
deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu tejto rámcovej dohody. Základom pre
výpočet sú ceny s DPH.

8.2

V prípade omeškania budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto rámcovej dohode uhradí
budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý
začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.

8.3

V prípade, že budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto rámcovej dohode v dohodnutej
dobe, zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,60 € za každý začatý deň omeškania.

8.4

Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou hradí povinná strana v závislosti na tom,
v akej výške vznikne druhej strane škoda.
Čl. 9
Odstúpenie od rámcovej dohody

9.1 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od tejto
rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté
zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto rámcovej dohody písomne upozornený.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
10.1 Pokiaľ v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10.2 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
10.3 Zmluvné strany rámcovú dohodu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne
vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
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10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
10.5 Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre budúceho predávajúceho a 3 pre
budúceho kupujúceho.
10.6 Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.

Za budúceho predávajúceho:

Za budúceho kupujúceho:

V Bratislave, dňa:

V Ružomberku, dňa:

................................................................
Ing. Eva Csachová
konateľ SINTRA, spol. s r.o., Bratislava

..............................................................
MUDr. Igor Čombor PhD.
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN
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