
Rámcová dohoda o dodaní 

potravín 
Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA  

 č. 7-322/2019 

 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

 
1.1 Kupujúci: Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

Zastúpený: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

IČO: 00397563 

DIČ: 2020677824 

IČ DPH SK2020677824 

IBAN:  

SWIFT:  

Kontaktná osoba: 

Číslo telefónu  

Ing. Daniela Slováková 

+421 41 513 1430; +421 905 476 582 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších 

predpisov ako verejná  vysoká škola 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

1.2 Predávajúci:  Fatra TIP, s.r.o. 

Sídlo:                                     Košúty II. – Priemyselná zóna, 036 01  Martin 
Zastúpený:                                 Martin Kavulek 

IČO:                                           36412741 

DIČ:                                           2020123699 

IČ DPH:                                     SK2020123699 

IBAN:                                         

SWIFT:                                       

Kontaktná osoba:                       Ing. Ján Kavulek 

Číslo telefónu:                           0903627475  

Právna forma:                            s.r.o. 

  

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

Preambula 

Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  rámcovú  dohodu  o dodaní  potravín  „Čerstvá a spracovaná 

zelenina, ovocie“ (ďalej len „rámcová dohoda“) ako výsledok verejného obstarávania postupom 

verejnej súťaže na predmet zákazky „Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA“, 

realizovanej  v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom  obstarávaní    a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZoVO“).  

 

Kupujúci uzatvára túto rámcovú dohodu s predávajúcimi - úspešnými uchádzačmi, ktorí splnili 

podmienky účasti verejnej súťaže a predložili ponuku. Zmluvné strany sa dohodli, že ich 

záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto rámcovej dohody sa bude spravovať Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 



Článok I. 

Predmet rámcovej dohody 

 

1.    Predmetom  tejto  rámcovej  dohody  je  úprava  práv  a povinností  zmluvných  strán      v 

súvislosti so záväzkom predávajúceho dodať kupujúcemu potraviny – „Čerstvá 

a spracovaná zelenina, ovocie“ uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „tovar“), vrátane služieb súvisiacich s dopravou na 

miesto dodania prepravnými prostriedkami  predávajúceho  za podmienok,  spôsobom  a v 

súlade s platnými právnymi predpismi a normami týkajúcimi sa výroby, skladovania a 

prepravy potravín určených na ľudskú spotrebu, a služieb následného vyloženia potravín na 

mieste určenia podľa pokynov kupujúceho, a to na základe objednávok kupujúceho, za 

podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a v príslušnej objednávke a v súvislosti so 

záväzkom kupujúceho riadne a včas prevziať doručený tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu 

dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

 

 

Článok II. 

Cena tovaru 

 

1. Kupujúci za riadne dodaný, odovzdaný a ním prevzatý tovar, podľa podmienok 

dohodnutých v tejto rámcovej dohode, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tohto 

článku rámcovej dohody. 

 

2. Maximálna cena tovaru celkom počas účinnosti rámcovej dohody je uvedená prílohe č. 1 

tejto rámcovej dohody.  

3. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, určili jednotkové ceny počas doby platnosti a účinnosti tejto 

rámcovej dohody za odber jednotlivého tovaru. 

4. Jednotkové ceny položiek tovaru v príslušnej mernej jednotke sú uvedené v ocenených 

položkách, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody. V prípade položiek tovaru, pri 

ktorých kupujúci uvádza nákupné balenie odlišné od mernej jednotky, jednotková cena 

tovaru v konkrétnom nákupnom balení sa určí pomerne z jednotkovej ceny za mernú 

jednotku. 

 

5. Jednotkové ceny tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH, obsahujú všetky náklady 

predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, príslušnej spotrebnej dane a iných 

platieb, vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených 

osobitnými predpismi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi v čase fakturácie. 

 

Článok III. 

Realizácia rámcovej dohody 

 

1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať po 

dobu trvania tejto rámcovej dohody tovar uvedený v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, 

uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

 

2. Rámcová dohoda bude realizovaná prostredníctvom objednávok. Objednávky môžu byť 

kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 

dohody. 

 

3. Kupujúci požaduje, aby ceny boli platné minimálne 14 dní po nadobudnutí účinnosti 



zmluvy. 

 

4. Predávajúcemu vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných 

objednávok kupujúceho dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe 

potvrdeného dodacieho listu. 
 

5. Kupujúci bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, 

ktoré predávajúci vyhotoví po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia 

objednávateľovi. Faktúra a dodací list musia mať čitateľne vyplnené všetky časti 

predpísaného tlačiva, napr. číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum 

splatnosti, množstvo a akosť tovaru, venu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a 

podpis zodpovedného pracovníka. Prílohou faktúry bude dodací list. 

 

6. Ak sa v predmete zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu,  značku, 

obchodný názov, kupujúci predloží ponuku s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 

respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite 

podľa špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom kupujúceho. 

 

7. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru v termíne najneskôr do 24 hodín od 

objednania tovaru formou mailovej / telefonickej objednávky. 

 

8. Konkrétnu dodávku tovaru budú zmluvné strany realizovať tak, že predávajúci dodá tovar 

s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu kópiu potvrdí a odovzdá 

kupujúci predávajúcemu po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny a kvality 

tovaru. Dodacie listy, v ktorých musí byť uvedené odberné miesto, budú tvoriť súčasť  

faktúry vystavenej pre konkrétne odberné miesto. Dodacie listy musia obsahovať aj ďalšie 

údaje, ak sú požadované v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

 

9. Dodaním tovaru na základe emailovej/telefonickej objednávky kupujúceho prechádza na 

neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu, dohodnutú s 

predávajúcim a uvedenú, a potvrdenú na dodacom liste v súlade s touto rámcovou dohodou. 

 

10. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať  kupujúcemu  objednaný tovar  v bezchybnom  stave,  v 

stanovenej lehote, na odberné miesta uvedené v článku V. ods. 1 tejto rámcovej dohody, v 

množstvách požadovaných v emailovej objednávke. 

 
Článok IV. 

Spôsob plnenia na základe rámcovej dohody 

a uzatváranie objednávok 

 

1. Na základe rámcovej dohody možno zadať zákazku opätovným otvorením súťaže 

s účastníkmi rámcovej dohody. 

2. Pri opätovnom otvorení súťaže kupujúci predloží predávajúcemu výzvu na predloženie 

ponuky, v ktorej stanoví špecifikáciu tovarov/potravín, ktoré chce naceniť.  

3. V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto rámcovej dohody sa plnenie predmetu 

rámcovej dohody podľa čl. 3 ods. 1 bude realizovať podľa aktuálnych potrieb kupujúceho, 

a to na základe samostatných písomných objednávok vystavených kupujúcim v prospech 

úspešného predávajúceho po opätovnom otvorení súťaže, na základe výsledkov 

vyhodnotenia výziev na predkladanie ponúk po opätovnom otvorení súťaže vychádzajúc 

z kritéria: najnižšia cena, v závislosti od druhov a rozsahu kupujúcim požadovaného 

plnenia. 

4. Predávajúci sa zaväzujú zúčastňovať postupu podľa čl. 6 ods. 5 tejto rámcovej dohody a 

reagovať na konkrétnu požiadavku kupujúceho v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. 

b) zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci sa zaväzujú v prípade, ak sa stanú pri 



opätovnom otvorení súťaže úspešnými, dodať kupujúcemu predmet zmluvy v zmysle 

objednávky na základe podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode. 

5. Postup pri opätovnom otvorení súťaže na základe Výzvy na predloženie ponuky: 

a) Výzva na predloženie ponuky bude kupujúcim vystavená v štátnom jazyku 

kupujúceho, t.j. v jazyku  slovenskom, a zaslaná prostredníctvom elektronických 

prostriedkov (e-mail). 

b) Riadne vystavená a odoslaná Výzva na predloženie ponuky je pre strany dohody jej 

prevzatím predávajúcim záväzná. (Za prevzatie sa považuje potvrdenie o prečítaní e-

mailu). 

c) Minimálne náležitosti Výzvy na predloženie ponuky sú: 

i) identifikácia verejného obstarávateľa/kupujúceho, 

ii) predmet konkrétnej zákazky, pre ktorú sú ponuky vyžadované, t.j. podrobná 

špecifikácia požadovaných položiek predmetu čiastkovej zákazky formou 

špecifikácie tovarov/potravín. 

iii) požadované množstvo, 

iv) požadované termíny, 

v) lehota na predkladanie ponúk, 

vi) termín a miesto plnenia. 

 

d) V čase od odoslania Výzvy na predkladanie čiastkových ponúk všetkým predávajúcim 

do času uplynutia lehoty na predkladanie čiastkových ponúk sú strany tejto dohody 

povinné zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o poskytnutých informáciách. 

e) Čiastkové ponuky budú vyhodnocované podľa kritéria – najnižšia cena. 

f) Poradie 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou celkovou cenou, ponuke uchádzača 

s druhou najnižšou cenou sa priradí bodová hodnota 2, atď., pričom každý člen 

komisie hodnotí každú ponuku samostatne. 

g) Komisia vypracuje súhrnné hodnotenie ponúk, ako sumár výsledných bodových 

hodnôt hodnotenia jednotlivých ponúk od členov komisie a zostaví poradie úspešnosti 

uchádzačov. 

6. Predávajúcemu, ktorého ponuka sa umiestni na 1. mieste, bude zaslaná objednávka. 

Kupujúci vystaví úspešnému predávajúcemu objednávku a odošle ju do 1 pracovného dňa 

odo dňa realizovania vyhodnotenia ponúk. 

7. V objednávke budú uvedené nasledovné údaje: číslo účtu kupujúceho, údaje 

o predávajúcom, miesto plnenia, termíny, cena a iné potrebné skutočnosti s ohľadom na 

špecifikáciu konkrétnej zákazky. 

8. V ostatných ustanoveniach, ktoré nebudú v objednávke upravené, platí táto rámcová 

dohoda. 

 

 

Článok V. 

Podmienky dodávky tovaru a zodpovednosť za vady 

 

1. Miestom dodania tovaru sú odberné miesta, ktorými na účely plnenia tejto rámcovej 

dohody sú: 

a) Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina 

b) Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline, Prevádzka Stará Menza, areál 

Internátov Hlinská, 010 01 Žilina 

c) Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline, prevádzka AR a Kafetéria, 

Univerzitná 8215/1, 010 01 Žilina 

d) Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline, prevádzka FRI, Veľký diel 3323, 

010 01 Žilina 
 

2. Predávajúci berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien alebo legislatívnych 

zmien môže byť počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody uvedený zoznam odberných 

miest zmenený podľa potrieb kupujúceho. Zmenu týkajúcu sa odberných miest je povinný 



kupujúci písomne oznámiť. Predávajúci je povinný dodávať tovar do odberných miest nad 

rámec tých, ktoré sú uvedené v ods. 1 tohto článku rámcovej dohody, dňom nasledujúcim 

po dni nadobudnutia účinnosti dodatku k predmetnej rámcovej dohode. Pre vylúčenie 

pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade zníženia počtu odberných 

miest nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto rámcovej dohode. 

 

3. Presné miesta, čas odovzdania a prevzatia tovaru budú uvedené pri objednávke. Ak nebude 

určené pri objednávke inak, dodávka v bude časovom rozsahu od 5:30 do 8:30 hod 

v pracovné dni, nasledujúci deň po objednaní tovaru. Objednávky budú realizované zo 

strany odberateľa v pracovné dni do 10:00 hod. Dopravu tovaru na odberné miesto 

zabezpečuje predávajúci. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorý nesmie v čase dodávky 

prekročiť jednu štvrtinu spotreby odo dňa výroby. 

 

5. Predávajúci je podľa tejto rámcovej dohody povinný uvádzať záručné lehoty pre každý 

dodaný tovar v dodacích listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie 

neprekročenia určenej doby spotreby v čase dodania. Pri dodaní objednaného tovaru 

predávajúci odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý po ukončení 

prevzatia objednaného tovaru podpíše zástupca predávajúceho i kupujúceho. Pri plnení 

tejto rámcovej dohody sa predávajúci zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy, 

hygienické a technické normy. 

 

6. V prípade, že právne predpisy vyžadujú dokladovanie pôvodu tovaru, bude pôvod tovaru 

uvedený na dodacom liste. 

 

7. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s opisom 

predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, so zákonom NR SR č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s ostatnými platnými právnymi 

predpismi. V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia 

bezpečnosti potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo 

strany kontrolného orgánu, preberá predávajúci na seba všetky náklady, súvisiace s 

prípadným sankčným postihom kupujúceho kontrolným orgánom. 

 

8. Tovar musí byť balený v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu tovaru a chránia ich pred 

nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a zamedzujú ich mechanickému poškodeniu. 

 

9. Obaly musia byť čitateľne vyznačené v štátnom jazyku údajmi najmä: 

 názov výrobku 

 obchodné meno výrobcu 

 hmotnosť výrobku 

 dátum spotreby 

 spôsob skladovania 

 zoznam zložiek výrobku 

v súlade s Potravinovým  kódexom SR a zákonom NR č.152/1995 Z. z. o potravinách      v 

znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi a ďalšími údajmi, ktoré sú 

uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

 

10. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, 

balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. 

Dátum najneskoršej spotreby dodávaných tovarov bude uvedený v dodacích listoch, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek vád tovaru resp. nesúladu 

dodávky s údajmi na dodacom liste, je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri 

preberaní tovaru u predávajúceho reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich 

akceptovanie predávajúci potvrdí na dodacom liste svojim podpisom. Bezchybnosť 



dodávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu podpisom dodacieho listu. 

 

11. Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú 

riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

12. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku tovaru, o dodávku 

tovaru nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod. resp. 

neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj predávajúci, 

predávajúci je povinný v lehote 24 hod. dodaný tovar vymeniť, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

13. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady dodaného tovaru písomne (e-mailom, resp. 

faxom): 

a) ihneď pri prevzatí – v prípade zjavných vád, t.j. vady množstva, druhu a viditeľného 

poškodenia 

b) do 24 hodín – v prípade potravín podliehajúcich rýchlej skaze 

c) v prípade ostatných potravín dodaných predávajúcim - počas záručnej doby bezodkladne 

po zistení skrytých vád. 

 

14. Vady tovaru reklamované podľa ods. 13 písm. b) a c) tohto článku rámcovej dohody musia 

byť do vystavenia mesačnej faktúry za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k reklamácií, 

predávajúcim bezodplatne odstránené. Kupujúci bude akceptovať iba mesačnú faktúru za 

dodávku bezchybného tovaru, t. j. v súlade s dodacími listami vystavenými v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 

 

15. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou 

manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným 

spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním. 

 

16. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané 

okolnostiam na uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli 

predávajúcemu náklady, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úhradu primeraných 

nákladov, ktoré mu pritom vznikli. 

 

17. Kontaktnou osobou kupujúceho je Andrej Marec, číslo mob. telefónu: +421 907 876 142 

 

18. Kontaktnou osobou predávajúceho 1 Ing. Ján Kavulek, číslo telefónu 0903627475 e-mail 

fatratip@gmail.com; Jana Kavuleková, číslo telefónu 043/4302754 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Predávajúci po ukončení kalendárneho mesiaca vystaví mesačné faktúry pre jednotlivé 

odberné miesta, za dodávku tovaru uskutočnenú v príslušnom kalendárnom mesiaci do 

konkrétneho odberného miesta. 

 

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu uvedenú vo faktúre s DPH najneskôr do 30 dní odo dňa 

jej doručenia. Súčasťou mesačnej faktúry musia byť kupujúcim potvrdené dodacie listy pre 

jednotlivé odberné miesta. 

 

3. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, 

že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, 

alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť predávajúcemu. 

Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti. 

 

4. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
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kupujúceho na účet predávajúceho. 

5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy. 

 

6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený požadovať od 

kupujúceho úrok z omeškania v zákonnej výške. 

 

7. Ak je predávajúci v omeškaní s akýmkoľvek plnením podľa tejto rámcovej dohody, kupujúci 

má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušného plnenia za každý deň 

omeškania predávajúceho. 

 

Článok VII. 

Náhrada škody 

 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody druhou 

zmluvnou stranou môže oprávnená (poškodená) strana od tejto rámcovej dohody odstúpiť 

v zmysle čl. IX. ods. 4 tejto rámcovej dohody a požiadať o náhradu škody, ktorá jej vznikla.  

 

2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej 

moci, resp. úradných miest. Pre účely tejto rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú 

udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany 

ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, 

povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.. 

 

 

Článok VIII. 

Subdodávatelia 

 

1. Predávajúci je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu rámcovej dohody 

prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu 

č. 2 tejto rámcovej dohody. 

 

2. Počas trvania rámcovej dohody je predávajúci oprávnený zmeniť alebo doplniť 

subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 rámcovej dohody výlučne len so súhlasom 

kupujúceho; predávajúci sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia 

subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZoVO. 

 

3. Predávajúci vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto rámcovej dohody obsahuje aktuálne a úplné 

údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 ZoVO. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho 

subdodávateľa  je  predávajúci  povinný  bezodkladne  písomne  oznámiť  kupujúcemu.  V 

prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho v zmysle predchádzajúcej vety má kupujúci 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) Eur za každý neoznámený zmenený údaj 

(napr. nedodanie alebo zámena tovaru, bez predchádzajúcej konzultácie s kupujúcim, 

nedodržanie 24 hodinovej lehoty dodania tovaru od obdržania objednávky a pod.), ako aj 

náhradu škody, ktorá kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne. 

 

 

Článok IX. 

Doba platnosti rámcovej dohody 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 291 018,00 Eur bez DPH, podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

2. Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 



v zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3. Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné strany môžu rámcovú dohodu jednostranne vypovedať, aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená druhej 

zmluvnej strane. Výpoveď sa doručuje v písomnej podobe do vlastných rúk. 

 

5. Odstúpiť od tejto rámcovej dohody je možné 

a) v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody, 

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, 

c) v súlade s § 19 ZoVO. 

 

6. Na účely tejto rámcovej dohody sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto 

rámcovej dohody považuje: 

a) porušenie povinností predávajúceho podľa článku  III. ods. 1 a ods. 7 a článku V. ods. 

4 až 9 tejto rámcovej dohody, 

b) opakované nedodanie tovaru v stanovenom termíne a nedodanie objednaného tovaru 

bez predchádzajúceho upozornenia predávajúcim, 

c) zaslanie iného tovaru ako bol objednaný bez toho, že by predávajúci vopred nedal na 

schválenie zámenu tovaru – článok III., odsek 6 tejto dohody, 

d) dodanie tovaru, ktorý nezodpovedá kvalitatívnym kritériám,  

e) ak sa preukáže, že predávajúci v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní predložil 

nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 

f) ak je voči druhej zmluvnej strane vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 

konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku, 

g) ak druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo bola na ňu zriadená nútená správa, 

h) ak je voči druhej zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona       č. 

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 

zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej 

národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a pod.). 

 

7. Odstúpenie od rámcovej dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle 

zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody, bude 

doručený druhej zmluvnej strane. 

 

8. Pri  odstúpení  od  rámcovej  dohody  zostávajú  zachované  z nej  vyplývajúce  práva      a 

povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné 

vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od rámcovej 

dohody. 

 

Článok X. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Rámcovú dohodu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

3. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 



zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 

strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 

súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za 

zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa bodu 3 tohto článku. 

 

4. V prípade rozhodnutia predávajúceho o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 

podniku alebo jeho časti, podania návrhu na začatie konkurzného alebo 

reštrukturalizačného konania na majetok predávajúceho, jeho vstupe do likvidácie, je 

predávajúci povinný písomne oznámiť kupujúcemu uskutočnenie takejto skutočnosti, a to 

do 5 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho 

vyplývajúce a kupujúcemu vzniká právo okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody; 

ustanovenie § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 ZoVO týmto nie je dotknuté. 

 

5. Práva a povinnosti neupravené rámcovou dohodou sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

 

6. Rámcová dohoda je vyhotovená v 9 (deviatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy 

obdrží kupujúci a 2 (dva) rovnopisy obdrží každý predávajúci. 

 

7. Neplatnosť niektorého z ustanovení rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení rámcovej dohody. Ak sa niektoré z ustanovení rámcovej dohody stane 

neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe 

zmluvné  strany  takéto  ustanovenie  nahradiť  iným,  ktoré  najviac  zodpovedá  účelu    a 

právnemu významu pôvodného ustanovenia rámcovej dohody. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z rámcovej 

dohody, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, 

ktoré by im bránili platne uzavrieť rámcovú dohodu. V prípade, že taká okolnosť existuje 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

10. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody: 

Príloha č. 1 – Ocenené položky – Čerstvá a spracovaná zelenina, ovocie 

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 
 

 V Žiline  dňa……………………. V Žiline dňa……………………. 

 

 

 Predávajúci 1  Fatra TIP, s.r.o. Kupujúci …………………………….… 

 

 

 Zastúpený:  ................................................ Zastúpený:  prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

 konateľ                                        rektor 

 

 
 
 



 

Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. 7-322/2019 – Ocenené položky - doplní predávajúci podľa prílohy F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 k rámcovej dohode č. 7-322/2019 – Zoznam subdodávateľov - doplní predávajúci 

 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  

  
Podiel subdodávky  

vyjadrený sumou 

vrátane bez DPH 

    

    

    

    

 

 


