
 

RÁMCOVÁ  DOHODA  
  

č. 7-877/2022 

uzatvorená podľa  zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  a  zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a  v znení ich vykonávacích predpisov.  

  

Preambula  

  

1. Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákona o verejnom obstarávaní).   

2. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto rámcovej dohody použil postup podľa §83 

zákona o verejnom obstarávaní  

3. Podkladom pre spracovanie tejto dohody sú Súťažné podklady č. zákazky 877/2022 – Preprava 

stravy a personálu. 

    

Článok 1  

  

Zmluvné strany  

  

1. Dopravca:                           Miroslav Figura AUTOPREPRAVA – PRENÁJOM VOZIDIEL                                  

   Sídlo:                                     Zvolenská 15/15, 036 01 Martin     

   Zastúpený:  Miroslav Figura   

 IČO:  35390352   

 DIČ:  1039649897   

   IBAN:                                      

   Bankové spojenie:    

   Číslo telefónu:                      +421 905 738 775   

  Mail:  m.figura7769@gmail.com   

Právna forma:                       zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Martin, 

                                              č. živnostenského registra:  506-10398 

   

(ďalej len „dopravca“)  

       

2. Odosielateľ:  Žilinská univerzita v Žiline    

 Sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  

   Zastúpený:                             prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor 

   IČO:                                       00397563  

 DRČ:  SK 2020677824  

   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

   IBAN:                                     

   Číslo telefónu                        041/513 1430, +421 905 476 582 

   Kontaktná osoba:                  Anna Ďatková, riaditeľka SZ UNIZA   

   Právna forma:                       verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z.  

                                              o vysokých školách ako verejná vysoká škola 

 

(ďalej len „odosielateľ“)  

  

  



  

Článok  2 

 Východiskové podklady a údaje  

  

Podkladom pre spracovanie tejto rámcovej dohody sú:  

  

1. Súťažné podklady odosielateľa Žilinskej univerzity v Žiline ako verejného obstarávateľa č. VO: 

877/2022 na Prepravu stravy a personálu.  

2. Ponuka dopravcu zo dňa 12.09.2022 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody a 

je spracovaná v súlade s čl. 2 ods. 1 tejto dohody (príloha č. 1 tejto RD). 

  

  

Článok  3 

 Predmet plnenia rámcovej dohody  

  

Predmetom zákazky sú  podporné dopravné služby:  

- preprava jedál podľa aktuálnej potreby SZ, v nádobách určených na prepravu jedla, ich 

nakládka v Stravovacom zariadení (ďalej len „SZ“), presun na rampu, vykládka na 

strediskách do výdajní – počas pracovných dní, podľa dennej potreby a harmonogramu 

výučby študentov v akademickom roku 

- nakládka prázdnych nádob na strediskách a ich vykládka na určený priestor v SZ v ranných 

hodinách do 7,00 hod., rozvoz výrobkov a tovaru na strediská podľa potreby a pokynov SZ 

všetky pracovné dni, 

- preprava osôb na všetky strediská SZ súčasne s rozvozom obedov, 

- preprava obchodného tovaru na všetky strediská podľa potreby SZ – Cafetéria, bufet AR, 

bufet FRI, Stará menza, bufet Treska bar. Táto preprava sa môže uskutočniť súbežne 

s prepravou jedál a personálu. 

- preprava jedál - večerí, v nádobách určených na prepravu jedla, ich nakládka v SZ, presun 

na rampu, vykládka na stredisku, vyloženie do výdajne, podľa dennej potreby  a 

harmonogramu výučby študentov v akademickom roku,  

- prepravné vozidlo musí mať minimálnu kapacitu na prepravu osôb v počte 6 miest na 

sedenie a 5,6 m3 nákladný priestor,  

- náklady spojené s prevádzkou vozidla (opravy, údržba, poistenie, pohonné hmoty a iné) 

znáša prepravca,  

- prepravca musí viesť evidenciu o dezinfikovaní a pravidelnom čistení vozidla podľa 

formulárov HACCP a pravidelne ich odovzdávať prevádzkarkám SZ, 

- prepravca musí odovzdať prevádzkarkám platný zdravotný preukaz (fotokópia) a platné 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve, 

- predmetné vozidlo nesmie byť používané za účelom prepravy iných materiálov ako je 

tepelne upravená strava, alebo potravinársky tovar, 

- prepravca sa zaväzuje, že sa dostaví na objednávateľom určené miesto ako je určené v 

podmienkach tejto Rámcovej dohode zákazky, v prípade nedodržania podmienok je pokuta 

25€/10 min. meškania,  

- v prípade potreby je prepravca povinný zabezpečiť ďalšie vozidlo, ak si to situácia vyžaduje 

- Výdajné strediská:  

Stravovacie zariadenie UNIZA, Ul. Vysokoškolákov 26, Žilina 

 Rektorát UNIZA  

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ul. 1. Mája, Žilina  

 Fakulta riadenia a informatiky, Veľký Diel, Žilina  

 Stará menza, internáty Hliny, Žilina  

 Bufet rektorát Kafetéria  

 Bufet AR, rektorát UNIZA 

 Bufet Treska bar, internáty Veľký Diel, Žilina 

- množstvá tovarov sú uvedené orientačne 

- preprava na základe požiadaviek naviac (objednávateľom denne odhadované množstvo 20 

km) 



  

Článok 4  

Miesto, čas a spôsob plnenia  

  

1. Miestom dodania predmetu rámcovej dohody je: Žilinská univerzita v Žiline, Stravovacie 

zariadenie, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  a jej výdajné strediská a pracoviská (uvedené 

v čl. 3).  

2. Dopravca sa zaväzuje začať s vykonávaním prepravy podľa čl. 3 od účinnosti tejto rámcovej 

dohody, resp. od potvrdenia konkrétnych objednávok,  prípadne čiastkových zmlúv v množstve 

a cene v nej dohodnutých v súlade s touto rámcovou dohodou, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

  

Článok 5  

Kúpna cena a platobné podmienky  

  

1. Jednotková cena, resp. cena služieb podľa  prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

rámcovej dohody, je uzatvorená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Maximálna celková cena predmetu 

plnenia nesmie presiahnuť  69 965,00  € s DPH.  

2. V týchto cenách sú dohodnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu plnenia podľa tejto 

rámcovej dohody uvedené v čl.3.  

3. Pre dopravcu sú jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 záväzné.  

4. Právo na uhradenie prepravného dopravcovi vzniká riadnym a včasným splnením jeho záväzku 

voči odosielateľovi.  

5. Platba bude vykonaná na základe faktúry (daňový doklad). Faktúra musí  obsahovať 

minimálne:  

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ dopravcu,  

b) meno, sídlo, IČO odosielateľa,  

c) číslo rámcovej dohody,  

d) číslo faktúry,  

e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  

f) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  

g) výšku ceny bez dane, sadzbu dane,  

h) fakturovanú sumu celkom vrátane DPH,  

i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl.5 ods.5 tejto rámcovej dohody, 

odosielateľ je oprávnený ju vrátiť dopravcovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne  

plynúť doručením opravenej  faktúry odosielateľovi.  

7. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry odosielateľovi.  

 

  

 

Článok 6  

Povinnosti zmluvných strán  

  

1. Dopravca sa zaväzuje realizovať plnenie predmetu rámcovej dohody na základe písomných, 

alebo telefonických objednávok odosielateľa. 

      2.    Dopravca sa zaväzuje vykonať prepravu riadne a včas, v predpísanej kvalite.  

3.   Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi za vykonanú prepravu stanovenú cenu.  

  

                                                                     



 

 

Článok 7 

Zmluvné pokuty a sankcie  

  

  

1. Sankcie dohodnuté v Rámcovej dohode sú zmluvné. Ich uplatnením nie je dotknuté právo 

požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody alebo ušlý zisk.  

2. Za oneskorenú prepravu predmetu rámcovej dohody na výdajné strediská je dohodnutá  zmluvná 

pokuta vo výške 25€ za každých začatých 10 minút meškania. Výnimkou sú prekážky v doprave, 

ktoré je povinný dopravca v prípade udalosti dokladovať, napr. potvrdením o nehode.  

3. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany odosielateľa môže dopravca žiadať úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

  

 

Článok 8  

Doba plnenia rámcovej dohody a možnosti skončenia  

  

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú :  

1.1. Do vyčerpanie limitu: 69 965,00 € s DPH  

1.2. Najviac na dobu 36 mesiacov od dňa 24.9.2022.  

2. Rámcovú dohodu je možné ešte pred uplynutím stanovenej doby ukončiť:   

2.1. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení rámcovej dohody 

sa uvedie deň, ku ktorému sa dohoda skončí.   

2.2. Písomnou výpoveďou zo strany odosielateľa, ak dopravca podstatným spôsobom poruší svoje 

zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede dopravcovi.  

2.3. Písomnou výpoveďou dopravcu, ak odosielateľ podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné 

povinnosti, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede odosielateľovi.  

3. Ukončenie Rámcovej   dohody z vyššie  uvedených dôvodov nemá za následok zánik povinností 

zmluvných strán z objednávok alebo z  čiastkových zmlúv uzatvorených pred dňom skončenia 

platnosti Rámcovej  dohody.  

  

  

Článok 9 

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody  

  

1. Dopravca sa zaväzuje, že pri realizácii prepravy pre odosielateľa bude dodržiavať príkazy 

odosielateľa.  

2. Dopravca je zodpovedný po celý čas plnenia za nebezpečenstvo škody na predmete plnenia 

(zásielke) až do momentu jeho odovzdania odosielateľovi alebo ním poverenému zamestnancovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa 

Rámcovej dohody sa považuje pôsobenie ,,Vyššej moci“. Definícia ,,Vyššej moci“ sa bude 

riadiť publikáciou MOK ,,Vyššia moc s sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou 

komorou - ICC pod číslom 421, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, 

povodeň, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré 

nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bránia im v splnení ich povinností, ak nemožno 

rozumne   predpokladať, že by zmluvné strany prekážku, alebo jej následky mohli odvrátiť, 

alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať a ktorým nemohli pri použití 



obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 

iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

4. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa vzájomne 

bezodkladne písomne informovať. Oslobodenia od zodpovednosti za neplnenie predmetu 

rámcovej dohody trvá po dobu pôsobenia ,,Vyššej moci“.  Po uplynutí tejto doby sa zmluvné 

strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom ukončení od tejto Rámcovej  

dohody.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dôverné informácie získané počas trvania tejto 

rámcovej dohody sa nebudú poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu druhej 

zmluvnej strany, alebo iným spôsobom využívať pre iné účely.  

 

Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri 

zmlúv v zmysle §5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.  

3. Neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej dohody je príloha č.1 rámcovej dohody- cenová 

kalkulácia.  

4. Meniť, alebo dopĺňať text tejto rámcovej dohody je možné len formou písomných a očíslovaných  

dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinné nasledujúci deň po dni zverejnenia.   

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto rámcovou dohodou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb. v platnom znení) a 

ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.  

6. Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu realizácie tejto rámcovej dohody, budú 

zmluvnými stranami riešené vzájomnou dohodou. Spory, ktoré by nemohli byť zmluvnými 

stranami  vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené podľa právneho poriadku platného na 

území Slovenskej republiky na miestne a vecne príslušnom súde.  

7. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdržia 

dopravca aj odosielateľ po dvoch vyhotoveniach.  

8. Zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom rámcovej dohody vyhlasujú, že súhlasia 

s jej obsahom, že dohoda bola uzatvorená na základne pravdivých údajov, po vzájomnej dohode 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienkach, a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.  

  

  

         V Žiline dňa: ....................................                                 V Žiline dňa: .................................... 

  

  

 

          ..........................................................                                 .......................................................... 

                       Dopravca                            prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor   

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

                 

 

Názov položky MJ Množstvo 

Jednotkov

á cena bez 

DPH v € 

Jednotková 

cena 

s DPH v € 

Cena 

spolu bez 

DPH v € 

Cena spolu 

s DPH v € 

Rozvoz výrobkov a obchodných tovarov v pracovné 

dni na Rektorát, FRI, AR, Treska bar a zvoz nádob z 

výdajných stredísk do SZ 

ks 630   48,00 €    30 240,00 €  

Rozvoz obchodného tovaru Kaferéria, AR, FRI, SM, 

FBI, Treska bar v čase určeným prevádzkarom, podľa 

potrieb SZ 

ks 450   7,00 €    3 150,00 €  

Rozvoz obedov, večerí (podľa potreby 

a harmonogramu výučby študentov v akademickom 

roku) a personálu na výdajné strediská 

ks 650   50,50 €    32 825,00 €  

Mimoriadne jazdy podľa potrieb SZ km     300     0,50 €   150,00 €  

Doplnenie automatov (čas podľa zachladenia jedál 

a odbytu) 
ks 600   6,00 €    3 600,00 €  

Spolu 69 965,00 €  

  

  

           

  

  

  

  

  

  


