Rámcová kúpna zmluva č. 1/2021
uzavretá v súlade § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Názov a adresa:
MABONEX Slovakia spol. s.r.o.
v zastúpení:
konateľ spol. Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
IČO:
31428819
DIČ:
2020395982
e-mail:
kleimannova@mabonex.sk
bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: IBAN:
SK21 1111 0000 0066 2701 5000
IČ pre DPH:
SK2020395982
č. tel.:
033/7910062
Zápis Okresný súd Trnava, Oddiel SRo, vložka č. 463/T
Kupujúci:
Názov a adresa:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu:
č. tel.:

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
ul. Hlavná 588, 930 37 Lehnice
Mgr. Kristina Berceliová, riaditeľka
31875114
2021113270
dsslehnice@zupa-tt.sk
Štátna pokladnica
SK66 8180 0000 0070 0049 2094
031/552 68 26
Článok I.
Úvodné ustanovenie

Kupujúci - verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu tejto zmluvy podľa §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). Úspešným uchádzačom pri obstaraní
predmetu tohto verejného obstarávania sa stal predávajúci.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravinárskych výrobkov pre DSS pre dospelých
v Lehniciach, podľa potreby kupujúceho na základe výsledkov verejného obstarávania
a záväznej ponuky predloženej predávajúcim – uchádzačom, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1).
2. Tovar bude počas trvania tejto zmluvy dodávaný podľa cenovej ponuky predloženej
v prílohe zmluvy v požadovanom množstve na základe priebežných objednávok.

Množstvá uvedené v prílohe predstavujú predpokladanú spotrebu na obdobie 12 mesiacov,
ktoré nie sú záväzné a budú spresňované pravidelnými objednávkami (vrátane príbuzného
sortimentu v menších množstvách). Kvalitatívne podmienky predmetu plnenia musia
zodpovedať prvej triede kvality a príslušným predpisom, technicko-hospodárskym
normám SR a EU a ustanoveniam Potravinárskeho kódexu/dôležité atribúty: čerstvý,
zrelý, kvalitný, čistý, hygienicky nezávadný, vzhľadný s príslušnou veľkosťou. Predmet
zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym normám.
Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo
v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

Článok III.
Kúpna cena
1. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny za merné jednotky jednotlivých položiek podľa
priloženej cenovej ponuky, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (viď. Príloha č. 1)
2. Kúpna cena tovaru je stanovená v EUR, vrátane DPH a v súlade so zákonom č. 18/1996
Z.z. o cenách. Cena je maximálna, vrátane všetkých nákladov predávajúceho
spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia. Cena zahŕňa náklady na naloženie,
dopravu a vyloženie tovaru.
3. Cena dodávaného tovaru je konečná a nemenná počas celej doby platnosti zmluvy,
okrem prípadu zmeny právnych predpisov týkajúcich sa DPH, príp. zmeny iných
právnych predpisov SR, ktoré môžu mať zásadný vplyv na zmenu ceny.
4. Zmluvné strany sú oprávnené upraviť cenu na základe dodatku k tejto rámcovej kúpnej
zmluve. Miera inflácie nemá vplyv na dohodnutú cenu počas celej doby platnosti
zmluvy.
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.
Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu formou faktúry na základe dodacieho
listu. Úhrada faktúr prebehne výhradne prevodným príkazom prostredníctvom
peňažného ústavu kupujúceho.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť
predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
Článok V.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so
zmluvou.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu 1-3 krát týždenne, s podmienkou akceptovania
prípadného mimoriadneho dodania tovaru do 2 pracovných dní od obdržania
objednávky od kupujúceho. Termín avizovania dodania tovaru kupujúcemu je
najneskôr 1 pracovný deň pred termínom dodania. Ak predávajúci dodá tovar pred
dohodnutým termínom plnenia, kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať aj v tomto termíne
bez nároku na finančné zvýhodnenie.
Článok VI.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy
1. Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované dovozom do skladu Domova
sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, 930 37 Lehnice, Hlavná č. 588 v pracovných
dňoch v čase od 7:00 – 15:00 hod.
2. Tovar bude dodaný jeho prevzatím kupujúcim od predávajúceho.
Článok VII.
Vlastnícke práva
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
1. Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z fakturovanej kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania faktúry.
2. V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká
kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej
ceny nedodaného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu výmeny vadného tovaru
zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške
0,05 % z ceny vadného tovaru.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady tovaru
1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar
výhradne 1. akostnej triedy.
2. Kupujúci prípadné reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne po ich zistení
telefonicky, písomnou formou alebo osobne u oprávneného zástupcu predávajúceho.
3. Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii ihneď po jej uplatnení. Ak sa v tejto
dobe nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
4. Kupujúci môže požadovať výmenu vadného (poškodeného) tovaru bezplatne ihneď
alebo v lehote do 24 hodín od reklamácie. Kupujúcemu vyplýva z vád tovaru právo
odstúpiť od zmluvy.
5. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že počas
záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti.

Článok X.
Prehlásenie o súlade nezávadnosti
1. Dodávateľ prehlasuje, že všetky výrobky ponúkané predávajúcim sú nezávadné,
zdraviu neškodlivé, registrované výrobcom a uvedené na trh v Európskej únii v súlade
s aktuálnou legislatívou, riadne uvedené na trh v Slovenskej republike a pravidelne
kontrolované Regionálnou veterinárnou a potravinárskou správou v Dunajskej Strede.
Článok XI.
Porušenie zmluvy
Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
1. a) omeškanie s dodaním tovaru dlhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty plnenia
b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej lehote
c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru
d) nedodania dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodatočnej
poskytnutej 15 – dňovej lehoty.
2. a) omeškania s prevzatím objednaného tovaru kupujúcim v termíne dodávky aspoň 2x
b) viac ako 3 neoprávnených reklamácií v priebehu jedného mesiaca
Článok XII.
Zánik a vypovedanie zmluvy
1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená
strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu
škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Odstúpenie je
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností budú považovať
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, resp. zásahom
úradných miest.
3. Platnosť zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán ku dňu
uvedenému v dohode alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia
dôvodu výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 01. 2022.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení, najskôr 01. 02. 2021.
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

4. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvných
strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
prednostne riešiť rokovaním o možnej zhode.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli obsahu zmluvy a na znak
súhlasu ju podpisujú ako prejav svojej vôle bez nátlaku a tiesne a ich spôsobilosť na
právne úkony nie je ničím obmedzená.

V Lehniciach dňa 28.01.2021
Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

___________________________

_________________________
Mgr. Kristina Berceliová
riaditeľka DSS pre dospelých

Predpokladaná ročná spotreba potravinárskych výrobkov na rok 2021
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach
Druh-sortiment tovaru

Predpokl.
spotreba
v ks/kg/L

Hladká múka 1 kg

550 kg

Polohrubá múka 1 kg

350 kg

Hrubá múka 1 kg

220 kg

Krupica1 kg

50 kg

Detská krupica 500g

80 kg

Ryža 1 kg

650 kg

Fazuľa /biela,farebná/
500 g

80 ks

Šošovica 500 g

100 ks

Mak 300 g

80 ks

Cestovina – mrvenica
250g

80 ks

Fliačky 500 g 4 vaječné

300 ks

Cestovina – písmenka
500 g 4 vaječné

80 ks

Cestovina vretena 500 g
4 vaječné

500 ks

Niťovky 250 g 8 vaječné

120 ks

Rezance široké 250 g 8
vaječné

200 ks

Rezance široké 400 g 8
vaječné

200 ks

Slovenská ryža 400 g 4
vaječné

900 ks

Jedn.cena v
€ za ks, kg
bez DPH

Jedn.cena v
€ za ks, kg
s DPH

Cena spolu v
€ bez DPH

Cena spolu v €
s DPH

Tarhoňa 400 g 4
vaječné

800 ks

Špagety 400 g 4 vaječné

250 ks

Kolienka 500 g 4
vaječné

700 ks

Perník /45g/

600 ks

Keks dia ELA

400 ks

Keks Delissa

200 ks

Orechová plnka 180g

50 ks

Keks dia horalky,dialky

600 ks

Keks Mila

800 ks

Keks Tatranky,Horalky

500 ks

Piškoty 250 g

300 ks

Piškoty DIA120 g

100 ks

Džem rôzne 340 g

300 ks

Cukor kryšt 1 kg

900 kg

Cukor práškový 1 kg

70 kg

Vanilkový cukor 20 g

100 ks

Umelé sladidlo 10 g

400 ks

Cukor brezový 500 g

40 ks

Kakao 100 g

100 ks

Čokoláda 100 g Milka

500 ks

Nugátová pochúťka 100
g

300 ks

Čokoláda DIA 50g

500 ks

Caro káva 200 g

90 ks

Čaj ovocný 40 g

1000 ks

Čaj Pigi 30 g

1000 ks

Kyselina citr. 80 g

300 ks

Hrozienka 100 g

80 ks

Klinčeky 20 g

30 ks

Granko 450 g

100 ks

Škorica mletá 20 g

50 ks

Oregano7 g

30 ks

Sodabikarbona 100 g

50 ks

Zlatý klas 40g

200 ks

Med 250 g

60 ks

Puding.prášok 45 g

200 ks

Prášok do pečiva 12 g

100 ks

Droždie suché 10 g

250 ks

Čierne korenie celé 20g

50 ks

Čierne korenie mleté 20
g

200 ks

Bôbkový list 8 g

30 ks

Majorán 7 g

100 ks

Paprika mletá sladká 40
g

150 ks

Rasca mleta 25 g

150 ks

Kôpor sušený 10 g

100 ks

Bazalka 9 g

30 ks

Vegeta 400 g

80 ks

Horčica 350 g

200 ks

Gulášové korenie 25 g

50 ks

Soľ 1 kg

300 ks

Ocot 1 L

70 ks

Petržlen sušený 9 g

100 ks

Kompoty rozne v konz.
700 g

200 ks

Hrach suchý 500 g

80 ks

Šošovica 500 g

100 ks

Lečo 670 g

150 ks

Paradajkový pret.500g

350 ks

Šampiony 280g

400 ks

Kečup 900 g

100 ks

Kukurica v konz.340g

300 ks

Hrášok v konz. 400 g

350 ks

Paštika malá 48 g

500 ks

Paštika 115g

1000 ks

Sardinky 125 g

700 ks

Tuniak v oleji 80 gr

600 ks

Detská výživa 190 g

400 ks

Cereálie kakaové 250 g

90 ks

Olej slnečnicový 5 L

130 ks

Olej slnečnicový 2 L

130 ks

Minerálka 0,75 L

500 ks

Malinovky 2 L
min.ochut.

500 ks

Džus RIO 1,5 L

200 ks

Džus 2 dcl alebo 2,5 dcl

300 ks

SPOLU

