
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
Č.j.: /2014

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a násl. Z.č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

I.
)mluvné strany

Kupujúci: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany
Zastúpený: Ing. Róbertom Čanigom, PhD., riaditeľom
IČO: 00398411
DIČ: 2021248658
(ďalej len „kupujúci")

Predávajúci: METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro, 
Vložka Č.69153/B
Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 45 952 671
DIČ: 2023150701
IČO pre DPH: SK2023150701
Konajúci: Josef Fidler/Guillaume Chene/

Simon Zuckschwerdt/Jan Žak/Pieter Verstraete 
Prevádzka: Hlohovecká 11, 951 41 Nitra
(ďalej len „predávajúci")

II.
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, medzi 
zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

III.
Predmet zmluvy



Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho ostatnými potravinami podľa dennej
potreby Školskej jedálne Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632,
Topoľčany.

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu zmluvy na základe 
písomnej, elektronickej, alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar 
prevziať.

2. Miesto dodania je Školská jedáleň Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 
1632, Topoľčany.

3. Množstvo tovaru bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby bola 
zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu 
stravujúcich sa študentov a zamestnancov školy.

4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: Daňový 

doklad a dodacie listy.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena (ďalej len KC) bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách takto:

Číslo Názov tovaru balenie Mer.
jed.

Cena
bez
DPH

Cena 
s DPH

1 Bobkový list 10 g ks 0,67 0,80
2 Abedeca bezvaječná 400 g ks 0,43 0,51
3 Čaj ovocný 40 g ks 0,66 0,79
4 Čaj pigi 30 g ks 0,51 0,62
5 Čalamáda zeleninová 4 lit. ks 2,65 3,18
6 Cukor kryštlálový kg 0,70 0,84
7 Cukor práškový kg 1,00 1,20
8 Cukor vanilkový 20 g ks 0,08 0,09
9 Detská krupica kg 0,29 0,35
10 Fazuľa biela suchá kg 0,50 0,60
11 Fliačky bezvaječné 500 g ks 0,37 0,44
12 Granko 500 g ks 2,46 2,95
13 Horčica plnotučná kg 0,72 0,86
14 Hrach suchý kg 1,28 1,54
15 Hrášok sterilizovaný 400 g ks 0,41 0,49
16 Chren sterilizovaný 170g ks 0,37 0,44

Číslo Názov tovaru balenie Mer.
jed.

Cena
bez
DPH

Cena s 
DPH
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58

Krúpy jačmenné kg 0,51
Hrozienka sušené 100 g ks 0,22
Kakaový prášok 100 g ks 1,09
Kápia sterilizovaná 630 g ks 0,90
Kečup 1 kg ks 1,23
Kolienka bezvaječné 500 g ks 0,37
Kompót marhuľový 4 lit. ks 5,69
Kompót broskyňa 0,800 lit. ks 1,08
Špenát mrazený 1000 g kg 0,80
Korenie čierne celé 20 g ks 0,18
Korenie čierne mleté 20 g ks 0,23
Korenie čierne nové 20 g ks 0,29
Lečo zeleninové 670 g ks 1,77
majoránka 8 g ks 0,11
Marmeláda 1000 g kg 1,42
Med včelí 500 g ks 1,99
Meltana 500 g ks 0,80
Múka hladká špeciál kg 0,38
Múka hrubá kg 0,38
Múka polohrubá kg 0,38
Niťovky bezvaječné 500 g ks 0,37
Ocot kvasný lit 0,21
Olej stolový lit. 0,85
Paprika mletá sladká 30 g ks 0,27
Prášok do pečiva 13 g ks 0,04
Paradajkový pretlak 700 g ks 1,04
Rasca mletá 20 g ks 0,19
Ryža guľatá kg 0,62
Sardinky v oleji 125 g ks 0,47
Sirup ovocný 0,7 lit. ks 0,89
Rezance široké bezvaječné 500 g ks 0,37
Slivkový lekvár 12 kg ks 22,55
Soľ jedlá kg 0,20
Šampiony 400 g ks 0,77
Šošovica suchá 500 g ks 0,52
Špagety bezvaječné 500 g ks 0,40
Škorica mletá 15 g ks 0,17
Tarhoňa bezvaječná 400 g ks 0,50
Vegeta kg 1,19
Vretená bezvaječné 500 g ks 0,37
Uhorky sterilizované 4 lit. ks 2,94
Uhorky sterilizované 700 g ks 0,70

Názov tovaru balenie Mer.
jed.



59 Paštéta pečeňová 120 g ks 0,56 0,67
60 Paštéta májka 120 g ks 0,24 0,29
61 Paštéta hydinová 130 g ks 0,61 0,73
62 Luncheon meat 180 g ks 0,70 0,84
63 Vajcia ks 0,10 0,12
64 Droždie kg 1,50 1,80
65 Ovsené vločky 500 g ks 0,82 0,98

666 Nutela 400 g ks 2,56 3,07
67 Zlatý klas 40 g ks 0,22 0,26
68 Ssardinky ks 0,47 0,57
69 Treštia pečeň 115 g ks 0,85 1,02
70 Tuniak 185 g ks 0,62 0,74
71 Maizena 250 g ks 0,92 1,11
72 Mak 250 g ks 0,85 1,02
73 Fazuľové struky 700 g ks 1,02 1,23
74 Džem jahodový 250 g ks 0,67 0,80
75 Kukurica mrazená kg 1,33 1,60
76 Kukurica sterilizovaná 400 g ks 0,50 0,60
77 Hrach mrazený 450 g ks 0,47 0,56
78 Rybie filé kg 4,95 5,93
79 losos kg 11,32 13,58

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú 

kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy 
a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. Pre účely 
tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu kupujúceho 
objednávateľa na účet predávajúceho.

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v sklade potravín na adrese 
kupujúceho. Kupujúci požaduje dovoz tovaru dvakrát týždenne, na základe objednávky 
telefonicky alebo v elektronickej, písomnej forme.

VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou 
doplnkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená kúpna cena sa 
upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. 
Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre 
ukončenie zmluvného vzťahu.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru



1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikované objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje objednávka.

VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný:
1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite, do skladu kupujúceho na základe objednávky, čo potvrdí 
preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 
tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

Kupujúci je povinný:
1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej, elektronickej 

alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr 48 hodín pred 
rozvozom. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 
sankcionovaný za neúplné vybavenie.

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru, požadovaný deň 
expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar dodaný.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou.

IX. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

X. 
Záruka

Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: Podľa potravinárskeho kódexu, alebo podľa dátumu
vyznačenom na obale tovaru.

XI.



Spoločné záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, 
ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 
dve a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2016
6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej 

sa stal víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, d ň a .........................  V Topoľčanoch, dňa

METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ing. Róbert Čaniga, PhD. 
riaditeľ školy


