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rRAMCOVA DOHODAuzatvorenápodľa 5 83 zákona č. 343/20152. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskoršíchpredpisov a v zmysle ustanovenia „6 269 ods.2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskoršíchpredpisov

medzi
Objednávatel' : ObecKecerovce
so sídlom Obecný úrad Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce
ICO 00324299DIČ:
bankové spojenie VÚB,číslo účtu
v mene obce koná Miroslav Galas-Zaufal-starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“) „najednej strane“

a

Poskytovateľ :RILAGO s.r.o.
so sídlom Jenisejská 45A, Košice-mestská časť Nad jazerom,04012
IČO :48087823
DIČ :2120040725
IČ DPH
bankové spojenie SK89 5600 0000 0074 4552 4001, číslo účtu
v mene spoločnosti koná Marcel Petrus,bytom Jesenná 1139/22, Košice 04001
(ďalej len „poskytovateľ“) „na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok I
Základné ustanovenia1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú dohodu (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného

obstarávania pre zákazku v zmysle š 117: „Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre
Z Kecerovce“ realizovanú v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 0 zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“).
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom upraviť rámcové podmienky zmluvnej spolupráce.
3. Predmet Zmluvy sa bude plniť priebežným poskytovaním požadovaných služieb počas doby platnosti
tejto Zmluvy.

Článok II
Predmet zmluvy1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatelia poskytovať „Služby spojené s prípravou jedál

a donáška stravy pre ZŠ Kecerovce“
Článok III

Spôsob plnenia Zmluvy1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať „Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ
Kecerovce“ najdlhšie do vyčerpania určeného finančného limitu. V prípade iného zabezpečenia
stravovania žiakov (varenie a výdaj obedov v kuchyni), objednávateľ (verejný obstarávateľ) odstúpi od
zmluvy a Poskytovateľ (úspešný uchádzač) to muí bez akýchkoľvek nárokov akceptovať..
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať „Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ
Kecerovce“ minimálne dvakrát denne (9.00 — 10.00 a 14.00 — 15.00, tretia donáška stravy sa bude
realizovať podľa požiadaviek riaditelky ZŠ), počas celého školského roku v dňoch keď žiaci chodia do
školy, počet bude upresnený každý deň do 8:30 hod., úspešný uchádzač musí stravu vyložiť na miesto
určenia riaditeľkou ZŠ a písomne odovzdať poverenému pracovníkovi.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať „Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ
Kecerovce“ podľa požiadaviek objednávateľa ato tak, že objednávateľ každý deň trvania školského
vyučovania oznámi poskytovateľovi počet stravných jednotiek (desiat), ktoré je potrebné vdaný deň
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rvyučovania oznámi poskytovateľovi počet stravných jednotiek (desiat), ktoré je potrebné vdaný deň

dodať v dopokudňajších hodinách a počet desiat, ktoré je potrebné v daný deň dodať v oopokudňajších
hodinách, resp. tretia donáška stravy sa bude realizovať podľa požiadaviek riaditeľky ZŠ.

Článok IV

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.
0 cenách v znení neskoršíchpredpisov.
2. Zmluvná cena za prípravu a dovozjednej stravnej jednotky (desiaty)je záväzne stanovená počas celej
doby trvania tejto zmluvy a činní uplatcov DPH € s DPH, uneplatcov DPH 1,3o€.
3. Úhrada ceny za poskytované služby bude realizovaná mesačne, formou bezhotovostného platobného
styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutá cena za poskytované služby sa bude uhrádzať na základe
faktúry vystavenej Poskytovateľom a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladupodľa zákona č. 222/2004 Z. z. o daniz pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a špecifikáciu fakturovanej ceny.
5.V prípade ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať iné
zrejmé nesprávnosti vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Poskytovateľovi
v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť.
V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry

ČlánokV
Zodpovednosť za škodu, záruka a sankcie1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, vo vzťahu k tejto

Zmluve, zodpovednosť zo škodu vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa
% 373 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 513/1991 Zb.“).
2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za riadne dodaný predmet plnenia v lehote splatnosti podľa čl. IV
bod č. 3. tejto Zmluvy, má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý, aj začatý deň omeškania.

ČlánokVI
Ochranadôverných informácií1. Zmluvné strany budúzachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciáchzískaných pri plnení záväzkov

z tejto Zmluvy. Dôvernými informáciami sa rozumejú informácie, ktorých poskytnutie tretej osobe
Zmluvnou stranou by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej Zmluvnej strany.
2. Dôvernými informáciaminiesú informácie,ktoré sa bezporušenia tejtoZmluvy stali verejne známymi,
informácieoprávnene získané inak,ako od druhej Zmluvnej strany a informácie, ktoré sú zmluvné strany
povinné sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom prístupe k informáciám
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/ 2000 Z. z.“).
3. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

ČlánokVII
Osobitné dojednania1. V prípade, ak vstúpia počas platnosti tejto Zmluvy do účinnosti nové právne predpisy, ktoré súvisia

s touto Zmluvou a sú s ňou v zásadnom nesúlade, začnú Zmluvné strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich
urýchlene rokovať za účelompozmenenia tejto Zmluvy tak, aby boli zohľadnené nové právne predpisy.
2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo ich časť) je neplatné, alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovemZmluvy

2



Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa

Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby
bol zachovaný účel sledovaný uzavretímZmluvy a dotknutým ustanovením. Do tohto času platí príslušná
úpravapodľa slovenského právneho poriadku.

ČlánokVIII
Zánik Zmluvy1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpania finančného limitu 259 000 eur bez DPH

alebo na lehotu 4 roky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby môžu Zmluvné strany tento zmluvný vzťah ukončiť kedykoľvek
písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy, výpoveďou.

č. 513/1991Zb.
4. Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje, ak objednávateľ neplní alebo nie je
schopný plniť povinnosti pre neho vyplývajúce zo Zmluvy, pričom na toto porušenie bol objednávateľ
písomne upozornený Poskytovateľom, avšak objednávateľ svoju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej
primeranej lehote poskytnutej v písomnom upozornení.

5. Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa považuje,
a.) ak Poskytovateľ. neposkytuje dohodnutú službu v rozsahu, kvalite a cene podľa tejto Zmluvy alebo
ichposkytuje s podstatnými vadami,
b.) opakovane neodstráni reklamovanú vadu poskytovanej služby v určenom čase,
c.) neposkytne plnenie, s ktorýmje v omeškaní ani v dodatočnej Objednávateľom stanovenej lehote.
6. odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia 0 odstúpení od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení od tejto Zmluvy si Zmluvné strany ponechajú všetky
plnenia poskytnuté do času odstúpenia od Zmluvy.
7. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3
mesiace a začne plynúť prvým dňommesiaca nasledujúcehopo dnijej doručenia druhej zmluvnej strane.
V prípade výpovede vzniká vypovedajúcej strane povmnost' uhradiť druhej zmluvnej strane škody
spôsobené predčasným ukončenímZmluvy.

2. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/ 1991 Zb., zákona č. 351/2011 Z.z. a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť strán nie je
obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, Zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu ju vlastnoručné podpísali.
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