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        Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mlie čnych výrobkov   
       č. ÚVTOSaÚVV -ost-2-15/36-2021   

uzavretá podľa ust. § 18, 19, 42, 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s náležitosťami  podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ( ďalej len „Obchodný zákonník“), v znení neskorších predpisov  
 
 

Čl. I  
Zmluvné strany 

 
1. Ústav na výkon trestu od ňatia slobody a Ústav na výkon väzby   
Sídlo:    Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov 

 Korešpodenčná adresa:  Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov 
        Zastúpený: plk. Ing. Michal Halás, riaditeľ ÚVTOS a ÚVV 

 Právna forma:   Štátna rozpočtová organizácia 
 Zriadené:   Ministerstvom spravodlivosti SR 
     zriaďovacia listina zo dňa 31. 01. 2001 
 Tel.; fax :    033 / 2831111, 2831900 
 E-mail:    ustavleop@zvjs.sk  
  Web:    www.zvjs.sk 
 IČO:    00738 271 
 DIČ:    2021148019 
 IBAN:    SK4281800000007000163696 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:   7000163696/8180 

(ďalej len „objednávate ľ“) 
 
 
 

a 
 
 

2. NOVOCASING NITRA, s.r.o. 
Sídlo:    Murgašova 3, 949 01 Nitra 
Zastúpený:   Ing. Jana Lapšanská, konateľka  spoločnosti  
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzením  
Zapísaná v registri:  Okresného súdu Nitra, oddiel sro., vložka 11286/N 
Pre styk vo veci:  Ing. Jana Lapšanská, konateľka spoločnosti 
Tel:    0905 211 404  
E-mail:    lapsanska@novocasing.sk 
Web:    www.novocasing.sk 
IČO:    36530506 
IČ DPH:   SK2020151859 
Bankové spojenie:  SLSP 
Číslo účtu:   SK31090000000052142178480  
 (ďalej len „dodávate ľ“) 
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Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom rámcovej dohody dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov ( ďalej len „zmluvy“)  je 

záväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti 
zmluvy plnenie len na základe doručenia písomnej objednávky Objednávateľa na dodanie 
zazmluvneného tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov vystavenej v súlade s podmienkami a v 
medziach zmluvy a jej zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto objednávky a za 
ostatných podmienok uvedených v zmluve, a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa 
dodané, poskytnuté či vykonané plnenie v zmysle objednávky prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi 
časť ceny, zodpovedajúcu splnenému rozsahu zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
objednávateľ je oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti zmluvy 
dodávateľovi akúkoľvek objednávku.  

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy predmet zmluvy prevziať do svojho vlastníctva 
a zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú v Čl. III tejto zmluvy.  
 

 
Čl. III 

Cena a platobné podmienky 
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a na základe výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 27.04.2021 
uvedená v prílohe č. 1-cenová ponuka z výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
časť tejto zmluvy. Dodávateľ dodá tovar zabalený. Ceny za tovar  sú vrátane cla, odvodu do 
recyklačného fondu a nákladov spojených s balením a dopravou. 

3.2 Počas platnosti zmluvy môže byť cena tovaru dodatočne upravená dodávateľom výhradne len 
s prihliadnutím na zmenu výšky DPH, cla, zavedením ďalších poplatkov. Úprava ceny bude 
riešená písomným dodatkom k tejto zmluve po predchádzajúcej vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán. 

3.3 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktorý by menil zmluvu počas jej 
trvania bez nového verejného obstarávania, je možné uzatvoriť len za podmienky uvedenej v § 
18  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

3.4 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa, súvisiace s dodávkou tovaru do 
miesta plnenia. 

3.5 Tovar bude fakturovaný objednávateľovi čiastkovo po doručení jednotlivých zásielok, na základe 
obdŕžaných písomných objednávok objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu 
daňového dokladu do 30 dní od jeho doručenia. 

3.6 Úhradu vykoná po dodaní tovaru objednávateľ bankovým prevodom na základe obdŕžanej faktúry 
a dodacieho listu do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. 

3.7 Zálohová platba a platba vopred sa neumožňuje. 
3.8 Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu sa stanovuje vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za 

každý deň omeškania. 
3.9 V prípade nedodržania termínu dodávky zo strany dodávateľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo 

výške 0,05 % z ceny dodávky za každý deň omeškania. 
   
 

Čl. IV 
Zánik zmluvy 

  
4.1. Túto zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, predmetom ktorej 

bude aj dohoda zmluvných strán o vzájomnom vysporiadaní  práv a záväzkov vzniknutých 
realizáciou tejto zmluvy a dátum ukončenia účinnosti tejto zmluvy.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu písomnou 
výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace, počítajúc od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4.3. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že výpoveď od zmluvy bola doručená 
druhej zmluvnej strane 3. deň po jej odoslaní. 
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4.4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že plnenia, ktoré boli vzájomne potvrdené 

a odsúhlasené pred ukončením od tejto zmluvy výpoveďou alebo dohodou, sú si zmluvné strany 
povinné poskytnúť a plnenia poskytované pred ukončením tejto zmluvy výpoveďou alebo 
dohodou od tejto zmluvy sa nevracajú. 

4.5. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 
odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody v súlade s právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností  
a) bude objednávateľ považovať: 

- nedodržanie dodacej lehoty, 
- nevybavenie reklamácií v lehote dohodnutej v čl. VII tejto zmluvy, 
- ak predmet zmluvy nebude dodaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

b) bude dodávateľ považovať: 
- nezaplatenie faktúry v lehote 60 dní. 

4.7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že pri podstatnom porušení zmluvných povinností má 
oprávnená zmluvná strana možnosť požadovať od povinnej zmluvnej strany okrem náhrady škody 
aj zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-- €, okrem prípadov, keď preukáže, že porušenie povinností 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  
 

 
Čl. V 

Miesto a termín plnenia 
  
5.1 Miestom plnenia je ÚVTOS a ÚVV , Gucmanova 670/19,  920 41 Leopoldov- kuchyňa 

odsúdených.  
5.2 Objednávaný tovar bude dodávateľom odovzdávaný poverenému pracovníkovi objednávateľa 

s dodacím listom na dohodnuté miesto plnenia u odberateľa do 2 pracovných dní  od obdŕžania 
objednávky spolu s dodacím listom. 

 
 

Čl. VI 
Obchodné podmienky 

 
6.1 Tovar bude dodávaný dodávateľom na základe písomných objednávok objednávateľa zaslaných 

elektronickou poštou. 
6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej preberaním tovaru 

v dohodnutom termíne. Osoba poverená preberaním tovaru je povinná pri prevzatí tovaru 
opečiatkovať a podpísať dodací list. 

6.3 Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že si navzájom do 3 dní od vzniku skutočnosti písomne 
ohlásia každú zmenu identifikačných údajov uvedených v článku I. 

6.4 Obal a balenie určuje výrobca a je v súlade s predpísanými normami. Dodávaný tovar bude 
riadne zabalený a označený a jednotlivé dodávky tovaru musia spĺňať ustanovenia  Zákona o 
potravinách č. 152/1995 Z. z. a musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi podľa Výnosu 
Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 18. augusta 2005 č. 
1895/2004- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky.  

6.5 Dodávky predmetu zákazky musia spĺňať tieto kritériá: Označenie jednotlivých druhov tovaru priamo na 
tovare, dodacom liste, príp. na faktúre ak nie je s dodávkou dodaný dodací list a faktúra slúži ako dodací list; 
názov potraviny, dátum min. trvanlivosti/ dátum spotreby. 

6.6 Dodávky tovaru musia byť dodávané v dopravných prostriedkoch určených na prepravu chladených a 
mrazených potravín. 

6.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude mať obvyklú kvalitu. Dodávateľ nezodpovedá za 
škodu na tovare, ktorá bola spôsobená nesprávnou manipuláciou a uskladnením 
u Objednávateľa. 

6.8 Odjednávateľ sa zaväzuje tovar použiť výlučne pre svoju potrebu. 
6.9 V technickej špecifikácii predmetu zákazky v prílohe č.1 „opis predmetu zákazky“ sú uvedené 

predpokladané množstvá zákazky. Objednávateľ si vyhradzuje právo uvedené množstvá 
nedočerpať, resp. v prípade potreby prečerpať, avšak maximálne do výšku hodnoty zmluvy. 
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Čl. VII 
Reklamácia 

 
7.1 Viditeľné nedostatky (chýbajúci tovar, poškodený obal) je objednávateľ povinný hlásiť ihneď, resp. 

vyznačiť na dodacom liste s podpisom objednávateľa a zodpovedným pracovníkom v deň 
dodávky. Pri výskyte viditeľných nedostatkov tovaru môže odjednávateľ požadovať: 
- odstránenie nedostatkov dodaním náhradného tovaru za chybný tovar do 24 hodín, 
- dodaním chýbajúceho tovaru, 
- požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny. 

7.2 V prípade, že tovar bude mať vlastnosti nevyhovujúce na použitie u objednávateľa (zjavne 
nekvalitný), tzn. nebude použiteľný, táto skutočnosť bude okamžite po zistení nahlásená 
dodávateľovi. Takýto tovar dodávateľ na svoje náklady obratom vymení.  

7.3 Opakované dodanie tovaru s nedostatkami znamená hrubé porušenie jeho zmluvnej povinnosti. 
Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 

  
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Táto zmluva sa uzatvára na 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do vyčerpania 

maximálneho finančného objemu 168.506,88 EUR bez DPH (slovom 
stošesťdesiatosemtisícpäťstošesť eur a osemdesiatosem centov), podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

8.2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 Obchodného zákonníka.  Práva a povinnosti, ktoré 
nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.,  Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. Prípadné spory, ktoré zmluvné strany nevyriešia dohodou, budú 
postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

8.3. Neoddeliteľnou časťou zmluvy je: 
 časť B2- opis predmetu obstarávania ( príloha č.2) 
 cenová ponuka z výsledku vbyhodnotenia ponúk ( príloha č.1) 
 čestné vyhlásenie dodávateľa o subdodávkach ( príloha č.3) 

8.4. Ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. rušené iba písomne po dohode 
oboch zmluvných strán. Zmeny uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. 
č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie predmet zmluvy dodaný v priebehu celého 
zmluvného obdobia. 

8.6. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná 
strana obdrží dva výtlačky tejto zmluvy. 

8.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť  dňom po dni 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

8.8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
 
V Leopoldove dňa                    V Nitre dňa  
 
                             
Za objednávateľa:                Za dodávateľa:  
                                                                                            
   
 ................................................      ................................................ 
                                                                                                                                      
 plk. Ing. Michal Halás                                          Ing. Jana Lapšanská                               
 riaditeľ                                                                                    konateľka spoločnosti 
           


