
Názov zákazky: "Rôzne potravinárske výrobky pre Hotelovú akadémiu, Hlinská 31 v Žiline" 

Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa ustanoveni§ 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 

§ 2 ods. 5 písm. g) v spojeni s § 83 ods. 2, až 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov 

l. Predávajúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

(ďalej len "rámcová dohoda") medzi 

Článok l. 
Zmluvné strany 

INMEDIA, spol. sr. o. 
Námestie SNP ll, 960 Ol Zvolen 
36019208 

Zápis v OR: 
DIČ: 

OS Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka č. 4345/S 
2020066829 

IČ DPH: SK2020066829 
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Kriho 
Číslo účtu IBAN: SK22111100000066194000 
Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach: Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti 
- realizačných veciach: Ing. Adriana Výbochová 

E-mail na doručovanie objednávok: odbytpd@inmediazv.sk 
Tel na prijímanie objednávok: 046/5425302 

2. Kupujúci: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Hotelová akadémia 
Hlinská 31 , O l O O l Žilina 
00158623 
2020644923 

Zastúpený: Ing. Helenou Milčevovou, riaditeľkou školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0054 4480 
Osoby oprávnené jednať v: 

(ďalej len ako "predávajúci") 

- zmluvných veciach: Ing. Miroslava Kučeravá, zástupkyňa pre technicko-ekonomickú činnosť 
Tel.: 041/7010423 
e-mail: ekonomka@hazilina.sk 
-realizačných veciach: Bc. Janka Sirocká, vedúca ŠJ pri Hotelovej akadémii 
Tel.: 041/7010433 
e-mail: jedalen@hazilina.sk 

a 

- realizačných veciach: Bc. Miroslav Kýpus, vedúci pracoviska OV pri Žilinskom samosprávnom 
kraji 
Tel.: 041/5032135 
e-mail: kypus@vuczilina.sk 

(ďalej len ako "kupujúci") 
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Článok ll. 
Úvodné ustanovenia 

Táto rámcová dohoda je uzavretá ako výsledok zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o VO") na predmet zákazky: "Rôzne 
potravinárske výrobky pre Hotelovú akadémiu, Hlinská 31 v Žiline" 

l. Predávajúci vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku registroval všetky 
svoje prevádzkarne, prostredníctvom ktorých bude plniť túto rámcovú dohodu, na 
príslušnom orgáne úradnej kontroly potravín a že táto registrácia je v čase uzavretia tejto 
rámcovej dohody platná a účinná. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že je spôsobilý plniť predmet tejto rámcovej dohody v súlade so 
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s 
požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť 

potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj 
technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých 
potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich 
skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh. 

Článok III. 
Predmet rámcovej dohody a doba trvania rámcovej dohody 

l. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho priebežne počas trvania tejto 
rámcovej dohody predávať a dodávať kupujúcemu riadne a včas potraviny - rôzne 
potravinárske výrobky, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. l - Cenová ponuka tejto 
rámcovej dohody (ďalej len "tovar"), a to na základe objednávok kupujúceho a za 
podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode, v súťažných podkladoch z verejného 
obstarávania a v príslušnej objednávke a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný tovar 
prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s touto rámcovou dohodou. 

2. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 26 222,83 EUR 
s DPH (slovom: dvadsaťšesťtisícdvestodvadsaťdva eur a osemdesiattri centov). 
Predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené v Prílohe č. l - Cenová ponuka 
tejto rámcovej dohody. Kupujúci sa nezaväzuje vyčerpať maximálny finančný limit 
objednávok, ani vyčerpať predpokladané množstvo dodávaného tovaru a vyhradzuje si právo 
objednávať tovar podľa svojich potrieb. 

3. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti 
tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý 
je uvedený v čl. III. bode 2. tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane skôr. 
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Článok IV. 
Podmienky zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody 

l. Kupujúci formou objednávky upraví podľa svojich potrieb podmienky kúpy tovaru -
množstvo a druh tovaru, miesto a termíny dodania v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej 
dohody. 

2. Objednávky bude kupujúci realizovať telefonicky alebo elektronicky e-mailom podľa 
aktuálnej potreby kuchyne. Objednávka bude doručená deň vopred, najneskôr do 15,00 hod. 

3. Objednávka musí obsahovať: špecifikáciu druhu a množstva tovaru, termín a čas dodania. 

4. Objednávky kupujúceho nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru 
ani minimálnou cenou za objednávaný tovar v jednej dodávke. 

5. Lehota na dodanie tovaru: Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať 
kupujúcemu tovar na základe jednotlivých objednávok kupujúceho v termíne a čase dodania 
podľa objednávky. Objednávka bude doručená deň vopred, najneskôr do 15,00 hod. 

6. E-mailová objednávka sa považuje za doručenú do dispozície predávajúceho, ak kupujúcemu 
príde notifikácia o tom, že e-mail bol doručený na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú 
v čl. I tejto rámcovej dohody. Telefonická objednávka sa považuje za doručenú do dispozície 
predávajúceho momentom, kedy predávajúci telefonicky potvrdí jej prijatie. 

7. Momentom doručenia objednávky do dispozície predávajúceho, je predávajúci objednávkou 
viazaný a začína mu plynúť lehota na dodanie tovaru. 

8. Predávajúci nie je objednávkou viazaný len vtedy, ak obratom kupujúcemu oznámi, že u neho 
nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť, za ktoré sa považuje prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a 
ďalej, že by túto prekážku mohol predvídať. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa však 
nepovažuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď bol predávajúci v omeškaní s plnením 
svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené. 

9. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že nie je schopný dodať tovar podľa objednávky 
kupujúceho a/alebo ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, kupujúci si vyhradzuje 
právo objednať tovar od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie 
aktuálnych potrieb kuchyne a časovej tiesne. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť 
od tejto dohody a/alebo túto dohodu vypovedať, ani nárok kupujúceho na náhradu škody. 

Článok V. 
Miesto dodania a dodacie podmienky 

l. Ak v objednávke nebude uvedené inak, miestom dodania sú prevádzky: Pracovisko OV 
pri Žilinskom samosprávnom kraji, Komenského 48, Žilina a Školská jedáleň pri HA, 
Hlinská 33, Žilina. 

2. Predávajúci je povinný na základe objednávky kupujúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený 
v objednávke stave spôsobilom na riadne užívanie, v kvalite podľa tejto rámcovej dohody a 
v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní. 

3. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady 
vrátane zabezpečenia a dodania všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných 
úradných povolení v súlade s platnými normami a požiadavkami v zmysle zákona 
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č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami 
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť potravín a ich 
kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy 
používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo 
všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú 
manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude dodávať bez tiarch, záložného práva ako aj iných 
práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. 

5. Predávajúci bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom prepravcu. 
V prípade, ak predávajúci dodá tovar prostredníctvom prepravcu alebo iným spôsobom než 
vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak, akoby tovar dodával sám. 

6. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené na základe dodacieho listu k tovaru 
v mieste dodania na základe objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný uvádzať 

v dodacom liste dátum výroby/dátum spotreby/dátum minimálnej trvanlivosti pre každý 
dodávaný tovar tak, aby bolo možné skontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny 
doby spotreby/doby minimálnej trvanlivosti v čase dodania tovaru v zmysle článku VIII bodu 
l tejto rámcovej dohody. 

7. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom 
predávajúcim. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho vykonať pred prevzatím tovaru 
prehliadku tovaru a/alebo právo kupujúceho odmietnuť prevziať tovar, ktorý nie je dodaný 
riadne a/alebo včas a/alebo v súlade s touto rámcovou dohodou a/alebo ďalšími podmienkami 
určenými v objednávke. 

8. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu prehliadku tovaru pred jeho prevzatím. Kupujúci 
si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar, ak nie je dodaný riadne a/alebo včas. Ak 
kupujúci odmietne prevziať tovar, pretože nebol dodaný riadne a/alebo včas, predávajúci je 
povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne najneskôr do 24 hodín dodať 
kupujúcemu tovar bez vád, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote dodania. 

Článok VI. 
Kúpna cena a možnost' a spôsob úpravy ceny 

l. Kúpna cena za jednotlivé druhy tovaru je dohodnutá podľa zákona NR SR č.l8/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako výsledok verejného 
obstarávania na predmet zákazky uvedený v čl. II tejto rámcovej dohody v Prílohe č. l -
Cenová ponuka tejto rámcovej dohody. 

2. Kúpna cena za tovar uvedená v Prílohe č. l - Cenová ponuka tejto rámcovej dohody je 
jednotkovou cenou jednotlivých tovarov vrátane DPH a je cenou maximálnou. Kúpna cena 
podľa prvej vety tohto bodu je stanovená vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších 
nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta dodania , nákladov na obal a 
balenie tovaru a nákladov na vybavenie povolení v zmysle čl. V ods. 3 tejto rámcovej dohody. 

3. Kupujúci nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). 

4. Kúpnu cenu za tovar uvedenú v Prílohe č. l - Cenová ponuka tejto rámcovej dohody je 
možno zmeniť len vtedy, ak dôjde k zmene sadzby DPH. Ceny uvedené v Prílohe č. l -
Cenová ponuka tejto rámcovej dohody nie je možné inak jednostranne meniť (zvyšovať) zo 
strany predávajúceho. 
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5. Kupujúci si v súlade s § 42 ods. 12 až 15 zákona o VO vyhradzuje právo prehodnocovať 
kúpnu cenu za jednotlivé druhy tovaru smerom nadol s ohľadom na vývoj cien porovnateľných 
tovarov na relevantnom trhu. Za týmto účelom si zmluvné strany dohodli nasledujúce pravidlá 
pre zisťovanie cien a spôsob úpravy kúpnej ceny smerom nadol: 

a) relevantným trhom je trh Slovenskej republiky, 

b) obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne 
predchádzajúcich určeniu kúpnej ceny za tovar tzn. prvý krát sa ceny budú porovnávať po 
uplynutí 6-tich mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody, 

c) pri porovnaní cien sa bude vychádzať z troch cenových ponúk na identické tovary, a ak ich 
niet, tak z troch cenových ponúk na zastupiteľné tovary, 

d) zisťovanie cien vykoná kupujúci elektronicky formou prieskumu trhu e-mailom, v 
odôvodnených prípadoch inou formou. 

e) pokiaľ kupujúci prieskum trhu zistí, že ceny na trhu sú nižšie ako kúpna cena podľa tejto 
rámcovej dohody, písomne oznámi predávajúcemu, aby od doručenia oznámenia začal 
dodávať príslušný druh tovaru za kúpnu cenu určenú v sume priemeru medzi tromi najnižšími 
cenami zistenými na trhu, 

f) ak predávajúci oznámi, že nie je schopný dodávať tovar za kúpnu cenu určenú v sume 
priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu alebo ak predávajúci nedodá tovar 
za takto zníženú kúpnu cenu, kupujúci má právo vypovedať túto rámcovú dohodu vo 
výpovednej lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede predávajúcemu. 

Článok VII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

l. Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu tovaru dodaného a prevzatého tovaru po 
každej jednotlivej dodávke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom systéme fakturácie 
(napr. mesačná fakturácia). 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 
predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto rámcovou dohodou 
a prípadne ďalšími podmienkami bližšie určenými kupujúcim v objednávke. Prílohou faktúry 
musí byť dodací list potvrdený kupujúcim. 

3. Faktúra je splatná do 30-tich dní odo dňa doručenia faktúry spolu s dodacím listom 
potvrdeným kupujúcim. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej 
ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislatívou a jej prílohou musí byť dodací list potvrdený kupujúcim. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené 
nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo v prípade, ak faktúra nebude obsahovať potvrdený 
dodací list a/alebo v prípade, ak dodací list bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je 
kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre 
spolu s doplnenou prílohou plynie nová 30-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu. 

5. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať 
číslo tejto dohody a objednávky. 
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Článok VIII. 
Záruka a zodpovednost' za vady 

l. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase jeho dodania kupujúcemu, neprekročí prvú 
tretinu doby spotreby odo dňa výroby alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti. 

2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akost' a to minimálne do uplynutia doby 
spotreby/doby minimálnej trvanlivosti. 

3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť a bezpečnosť 

dodaného tovaru, ktorý musí byt' dodaný v súlade so zákonom č . 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami ustanovenými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, 
požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich 
výrobe a požiadav,kami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, 
rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich 
umiestňovanie na trh, ako aj v súlade s ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi z tejto rámcovej 
dohody a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania. 

4. Pri plnení tejto rámcovej dohody je predávajúci povinný dodržiavať požiadavky a postupy na 
uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky, v osobitných predpisoch SR a EÚ, v 
hygienických a v technických normách, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý je predmetom tejto 
rámcovej dohody. 

5. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom liste ako deň prevzatia tovaru 
kupujúcim. 

6. Predávajúci zodpovedá za faktické a za právne vady tovaru, ktoré mal tovar v čase jeho 
dodania kupujúcemu, aj keď vyšli najavo až neskôr, alebo ktoré vznikli a vyšli najavo počas 
záručnej doby. 

7. Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru elektronicky e-mailom do 48 hodín 
od ich zistenia. 

8. Predávajúci je na základe reklamácie kupujúceho povinný poškodený (vadný) tovar vymeniť 
za bezvadný tovar, čo bude vykonané bezodplatne najneskôr do 3 dní od reklamovania vady 
kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo požadovať namiesto výmeny poškodeného 
(vadného) tovaru, vrátenie kúpnej ceny. 

9. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne 
vplyvom neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na 
poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou, skladovaním alebo jeho použitím v 
rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie a/alebo na obale tovaru. 

Článok IX. 
Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare 

l. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru 
kupujúcim. 
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Článok X. 
Sankcie 

l. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo na úrok z 
omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva. 

2. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto rámcovej dohode 
alebo vyplývajúcu z tejto rámcovej dohody, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 
l O % z kúpnej ceny stanovenej pre konkrétny tovar v objednávke. Tým nie je dotknutý nárok 
kupujúceho na náhradu škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

Článok XI. 
Odstúpenie a výpoved' 

l. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru o viac ako l kalendárny deň a/alebo nedodanie 
tovaru vôbec a/alebo oznámenie predávajúceho, že nie je schopný dodať tovar podľa 
objednávky kupujúceho sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a zakladá 
kupujúcemu právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť. 

2. Opakované (min. 2x počas trvania rámcovej dohody) dodanie vadného a/alebo nekvalitného 
tovaru a/alebo tovaru, ktorý v čase dodania prekročil prvú tretinu doby spotreby/doby 
minimálne trvanlivosti alebo opakované (min. 2x počas trvania rámcovej dohody) porušenie 
inej povinnosti, ktorá pre predávajúceho vyplýva z tejto rámcovej dohody, sa považuje za 
podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu právo od tejto rámcovej 
dohody odstúpiť. 

3. Ak predávajúci po nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody stratí spôsobilosť vyžadovanú 
zákonom o VO a/alebo stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto 
rámcovej dohody a/alebo ak sa po nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody ukáže 
nepravdivým vyhlásenie predávajúceho v článku II bode 2 alebo bode 3 tejto rámcovej 
dohody, považuje sa to za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu 
právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť. 

4. Kupujúci je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť, ak: 

a) predávajúci podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto rámcovej 
dohody 

b) predávajúci poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto rámcovej dohody iným 
než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu; 

c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho trvajú viac ako 60 dní 

d) predávajúci stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo stratil iné právne alebo 
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto rámcovej dohody a/alebo sa po 
nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody ukázali nepravdivými vyhlásenia 
predávajúceho v článku II bode 2 alebo bode 3 tejto rámcovej dohody 

e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto rámcová 
dohoda bolo konštatované porušenie zákona 

f) na majetok predávajúceho je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo 
zastavené pre nedostatok majetku a/alebo je predávajúcemu povolená 
reštrukturalizácia a/alebo predávajúci vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným 
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spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť a/alebo poskytovateľ predá svoJ 
podnik alebo časť podniku 

g) u predávajúceho prebehla zmena kontroly, orgamzacna zmena, zmena právnej 
formy, zmena štatutárnych orgán a tieto zmeny nie sú pre objednávateľa konajúc 
rozumne a odôvodnene akceptovateľné a/alebo nie sú súladné so zákonom o VO 

h) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že 
predávajúci sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto rámcová dohoda, 
dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak poskytovateľ iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil 
hospodársku súťaž 

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od rámcovej dohody podľa § 19 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

j) z iných zákonných dôvodov. 

5. V prípade odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán k dátumu 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od dohody. Účinky odstúpenia od dohody nastávajú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

6. Obe zmluvné strany môžu dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Kupujúci môže vypovedať túto rámcovú dohodu aj z dôvodu uvedeného v článku VI. bod 5. 
tejto rámcovej dohody. 

Článok XII. 
Subdodávatelia 

l. Zoznam subdodávateľov predávajúceho je uvedený v Prílohe č. 2 Zoznam 
subdodávatel'ov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto rámcovej dohody. 

2. Predávajúci môže poveriť vykonaním časti tejto rámcovej dohody len tých subdodávateľov, 
ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody; 
porušenie tejto povinnosti poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej 
dohody. 

3. Pri vykonávaní časti plnenia tejto rámcovej dohody subdodávateľom má predávajúci 
zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám. 

4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. 

5. Pravidlá pre zmenu subdodávatel'ov počas plnenia rámcovej dohody: 
K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení kupujúcim na základe 
aktualizovania Prílohy č. 2 -Zoznam subdodávateľov dodatkom k tejto rámcovej dohode. 
Predávajúci je povinný najneskôr l O kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu 
v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny 
subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, 
percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k tejto rámcovej dohode, predmet subdodávky 
a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 
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Kupujúci udelí písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak bude 
mať preukázané, že v prípade, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, je takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto rámcovej dohody subdodávateľom nastane u predávajúceho až po 
uzavretí rámcovej dohody. 

6. Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre poskytovateľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za 
podstatné porušenie tejto rámcovej dohody. 

Článok XIII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

l. Veci výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, zákona o VO a ďalšími všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a EÚ. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešiť osobným 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
zmluvnými stranami na základe tejto dohody sa riadia slovenským právnym poriadkom. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia zmluvy a predávajúci l vyhotovenie. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: 

Príloha č. l - Cenová ponuka 

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej sídle kupujúceho. 

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

V Žiline, dňa: 07.05.2018 

Predávaiúci: 

Ing. Miloš Kriho, 
konateľ spoločnosti 

Kupujúci: 

················l······································· 
Ing. Helena Milčevová 

riaditeľka školy 

9 

http://code-industry.net/


Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

Názov subdodávateľa ICO Predmet subdodávky o;o podiel 
subdodáv 
ky 
k hodnote 
RD 
0,00% 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia) 

Podpis: ................ ... ........ .. ....... .. .............. .......................... ................ . 
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača) 

Dátum: .... ......... .......... .. 

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stÍpci %podiel 
subdodávky uvedie hodnotu O, OO %. 
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!, .. ;:~: . : ,-. ...,::~•;• .. ;~~ .. 
' Musli cereélne tyl:lnky ovocné 35 g (300 ks) 0.496 Eur/ks 

Musi cereálno tyl:lflky OYOcM 40 o {500 k.s) 
J 

0.566 Eurlks ! 
Slivky su!ené (20 kg) 5.176 Eur/kg l 

Musi cereálne ty~nk9lloko ládové 25 g (300 ks) 0.450 Eurr.ts i 
i Croassant plnen9 kakaom, 60 g (350 ks) 0.436 Eur/ko 

' 
. Croeuant pEnen)r ovocln1, 60 g (350 ks} .. ' " 0.436 Eutlka 

' 
Cukor !koricový, 20 g (4.5 kg) 2.250 Eur/kg 

Cukor vanllk~vý. 2o g (11 kg) 1.676 Eur/ko 

Ca) ovocn9 HB, 30 • 40 g (6080 ks) 0.450 Eur/ks 

Ce) oypan9 ovoon9, gas~o. 50 g (25 kg) 8.100 Euríkg 

Čaj sypan~l:lamy, gaslro, 50 g (10 kg) 4.200 Eur/kg 

)Cokoléda na varonlo, 100 g (171\g) 5.926 Eorlkg 

Džem merhura, jahoda, rlbezra , 4 kg (95 kg) 1.950 Eur/kg 

~O!am marhura, jahode. rlbu la, 340 o (160 h) 0.5 Eurl\l. .-
Fazura blola (75 kg) 1.4 70 Eur/kg 

· r=azule rarebnä (90 kg) 1.470 Eur/kg 

Grenko (6 kg) 7.450 Eur/kg 

-H01tica (55 ~<o) 1.105 Eur/kg 

Hrach polený celý (170 kg} 0.660 Eur/kg 
' 

·Hrozlonka sulonl}, 100 g (250 ks) ~ . 0.293 Eurr,.;s i 
Huby su!ené (6 kg) 74.250 Eur/kg ! 
Kakao (10 kO) . 1.200 Evrr•o 

Káva holelová (15 kg) 12.900 Eur/kg i 
Kokos strúhan}' (20 kg) 6.026 Eurll<g 

l La zene (130 kg) 2.926 Eur/kg L 
: l ek.;oér slivkový, 440 g (350 ks) 1.230 EIH/ka 

l 
1 Mak mlelý (90 kg) 4.576 Eur/kg 

~ 

Med, 960 g (90 ks) 4.426 Eur/ks 

Nescafe, 200 g (205 ks) 5.650 Eur/ks 

Ocot (1 20 l) o,346 Eúrn 

Keeup (100 kg) 0.964 Eur/kg l 

Paradajkový prellak (300 kg) 1.097 Eurll<g 

Peperonáta {45 kg) 10.378 Eur/kg 

Presnklévk.a ~ocnl. 100 g (350 ks) '· 0.391 EU!/ka 

PudlngovY prá.§ok kakaový, 37 g (50 ks) 0.119 Eur/ks 

PudingoY9 prA!ok venllkovýl 37 g (50 ks) 0.089Eurlk& 

Ratatouille (45 kg} 12.973 Eur/kg 

.. 
• R:ezanco rttoY6 (20 l<,g) 4.511 Eur/k.g 
r 

l Ryža BASK (1600 kg) 1.163 Eur/kg 

Sirup, S litrový (265 l) ' -· 1.219 Eurn 

Sirup 52%, liter (170 l) 2 Eurn 

Sója (10 kg) 1.634 Eur/kg 

Sójové. omMka, fiter (12 l) 3.586 Eurn 

SOjové kooky (20 kg) 3.499 Eur/kg 

Sol (800 kg) 0.240 Eur/kg 

Sunoulck (40 kg) - - 6,805 Eur/kg 
l 

Skrob kukunen9 (15 kg) 4.692 Eur/kg 

So!ovica (150 kg) 
,, 

1.620 Eur/kg 

Tekuté eokoféda,toping (35 kg) 10.368 Eur/kg 

WorcheslroYé: omá:Cka. l!ler (13 1) 3.586 Eurll 

Zemiakové gnocchl (75 kg) 3.592 Eur/kg 

OleJslneenico~, ll ler (2000 l) - 1.278 Eurn 

OleJ slneenlcový", 5111ar (80 ka) 6.436 Eur/ks 

OlivovV nl nl l t ?5 n 4.499 EurJl 
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- ----
Minerálna voda (5030 l) 0.253 Eur/l 

Cestoviny bez.lepkoV~ (80 kg) - - _7.980 Eurll<g 

Cukor tr&tinovY HB (150 kg) 3.931 Eur/kg 

Cukor•HB (65 kg) 2.266 Eurll<g 
; 

Ryže pohánková (50 kg) 3.259 Eur/kg 
' 

Ku•kus (25 kg) 
!' -' 1.740 Eurll<g 

i Bulgur (230 kg) 1.1 Eur/kg ! - ·· ·- ---- ··-- ·- ----·· 
S<>r m01si<A (20 kg) 0.660 Eurll<g 

Su!ené paradajky (55 kg) 4.284 Evrlkg 

Pohánka (40 kg) 
., 

'• 2.550 Eurll<g 

Cestovina vaječné - slovanské ryža kg (80 kg) 1.470 Eurll<g 

•cos_tovin~ ctirhor\a 1kg (130 kg) _.,, 0.900Eutlkg 

Cestoviny celozrnné 1kg (70 kg) 1.588 Eur/kg 

•Ce6tovinyvajeer>é 1kg (90 kg) -· ,, 1A70Eurll<g 
r 

Cestovtnyvejeené- kolienka 1kg {60 kg) 1.078 Eurlk.g 

Cestoviny vajeer>é - makaner>y 1 kg (50 kg) '\ •· ,r 1.387 Eur/kg 

Cestoviny vaječné • mušličky 1 kg (25 kg) 1.470 Eur~g 

Cestoviny vaječné. !lroké rezance -1kg (60 kg) 
,. 

1.078 Eurfllig 
.. 

Cestoviny vaječné- fliačky 1kg (120 kg) 1.078 Eur/kg 

.. cestoviny vaječné. pen no 1kg {130 kg) 1.076 Eurll<g 
__..:_ 

Cestoviny zo semollny- rOzno druhy 1kg (450 kg) 1 Eur/kg 

'Clear l kg (60 kg) 2.070 Eur/kg 

Cukor kry!lalový 1kg (1500 kg) 0.600 Eur/kg 

<Cukor pnl!kový 1kg (600 kg) . 0.786 Eur/kg 

Korenie· rasca mleté 20g (15 kg) 10.403 Eur/kg 

Konm~- rasca celi 20g (12.5 kg} 9.376 Eurll<g 
l 

Korenie čleme, celé 20g (6.5 kg) 19.486 Eur/kg 

Koren.ie člema, mleté 20g (7 kg) 14.250 Eur/kg l 

Korenie biele, mlelé 15g (2 kg) 32.146 Eur/kg 

'Korenie grtlovecle 4Óg (26 kg) 8.422 eur/kg 

Korenie karl15g (6 kg) 23.933 Eur/kg 

Korenie na pizzu 20g (6 kg) ,, 26_613 EurJ!<g 
l 

Korenie na ryby 20g (6 kg) 14.839 Eur/kg 

Korenla110vé 16g (4 kg) '·' -- 24.28 1 EV</kg i 

Korenia gulélové 30g (3 kg) 9.678 Eur/kg 

Korenie provensélska 7g {2 kg) t 47.866 Eurll<g 

Papriks sladké, mlalé 30g (30 kg) 8.563 Eurll<g 

CE!slaviny- nlfovky 1kg (220 kg) - '· 0.900 Eurfl<g 

l~~adné cena 26222.83100 Eur 
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