
 

Rámcová  dohoda ŠJ  5 /2020 
 

uzatvorili  rámcovú  dohodu    podľa  § 269 ods.2 a nasl. ustanovení  zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších  zmien (ďalej len“,dohoda“).  
                        

 
 

Zmluvné strany : 

 

Dodávateľ / predávajúci / : 

 

Názov :               M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.     
Sídlo :                Michalovská 10, 073 01 Sobrance 

Zastúpený:               Daniela Bujdošová- konateľ 

                                                           Osoba oprávnená jednať vo veci dohody  

IČO:                36 730 866 

IČ DPH :               SK  2022310576 

Bankové spojenie :       VÚB Michalovce 

Číslo účtu :               IBAN SK25 0200 0000 0022 6760 5454 

na strane jednej / ďalej len predávajúci / 

 

Obstarávateľ / kupujúci /: 

 

Názov :               Základná škola – školská jedáleň 

Sídlo :                Krymská 5 , 071 01 Michalovce    

IČO :                17080762 

DIČ:     2021635671 

Bankové spojenie :   CSOB banka 

Číslo účtu :    IBAN  SK98 7500  0000 0040 2830 7790     

Štatutárny orgán :    Mgr. Katarína Novotná , riaditeľka školy  

na strane druhej /ďalej len kupujúci / 

 

      Článok I. 

    Predmet zákazky a spôsob plnenia 

 

1. Predmetom dohody je pravidelná dodávka ovocia, zeleniny  a zemiakov v čase 

trvania dohody . 

2. Predmet dohody bude dodávaný pravidelne v množstvách, ktoré kupujúci určí na 

základe telefonickej objednávky minimálne 24 hodín vopred, najneskôr do 13.30 hod. 

deň pred rozvozom tovaru.   

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť požadované množstvo, kvalitu a druh objednaného 

tovaru a doručiť ho v deň dodania, najneskôr do 8.00 ráno. 

4. Pri každej dodávke dodávateľ vystaví dodací list. Zberná faktúra sa vyhotoví 2 x 

v mesiaci. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy pri rozvoze tovaru. 

6. Predmet kúpy bude podľa konkretizovaných objednávok doručený na miesto určenia, 

ktorým je sídlo kupujúceho. 
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      Článok II. 

    Termín plnenia, spôsob prevzatia 

 

1. Dodávka objednaného predmetu kúpy sa realizuje v termíne obojstranne dohodnutom 

medzi predávajúcim a kupujúcim a to podľa potreby kupujúceho. 

2. Dodávka sa považuje za splnenú prevzatím zo strany kupujúceho a podpísaním 

dodacieho listu, ktorý bude doručený spolu s dodaným tovarom. 

 

  

      Článok III. 

               Cena plnenia 

 

1. Ceny predmetu plnenia sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Úpravu jednotkových cien oproti cenám v čase uzavretia zmluvy môže dodávateľ 

previesť maximálne 1x za 3 mesiace počas trvania dohody / prvýkrát po 3 mesiacoch 

od podpísania dohody /, formou dodatku k dohode, ktorý musí byť podpísaný            

a odsúhlasený obidvomi zmluvnými stranami. Toto zvýšenie cien sa môže odvíjať     

od sezónnosti a zmeny cien na trhu. Maximálna odchýlka cien oproti priloženej 

cenovej ponuke sa môže pohybovať + - 10%.Pri úprave cien smerom hore kupujúci 

preskúma cenu na trhu na základe 3 cenových ponúk. 

3. Cena predmetu obstarávania je uvedená v cenovej ponuke, ktorá tvorí súčasť tejto 

zmluvy . Ceny sú tvorené tak, že v sebe zahŕňajú všetky náklady spojené s dodávkou 

predmetu obstarávania. 

4. Ponúkané jednotkové ceny pre jednotlivé druhy tovarov budú zmluvné v čase 

uzavretia tejto zmluvy. 

5. Aktuálne upravované cenníky sa dodávateľ zaväzuje predložiť v predstihu 

obstarávateľovi aspoň 14 dní vopred pred jeho platnosťou. 

 

 

Článok IV. 

    Miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho, t. j. Základná škola,  Krymská 5   

      071 01 Michalovce - Školská jedáleň. 

 

      Článok V. 

         Platobné  podmienky 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet kúpy na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim po splnení dodávky. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového 

dokladu a musí byť odsúhlasená a podpísaná kupujúcim. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodací list vystaviť a dodávku fakturovať podľa jednotlivých 

druhov predmetu kúpy. 

3. Splatnosť faktúr je 14 dní od termínu doručenia faktúry kupujúcemu. 
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      Článok VI. 

     Dodacie  podmienky 

 

1. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru. 

2. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku v prípade, že nespĺňa kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim, resp. ak bude po záručnej dobe, 

alebo čas do uplynutia záručnej doby bude neúmerne krátky oproti celkovej dĺžke  

záručnej doby tovaru. 

 

3. Všetky škody a straty vyplývajúce obom stranám z oprávneného odmietnutia dodávky 

znáša predávajúci v plnej miere. 

 

      Článok VII. 

         Záručné  podmienky 

 

1. Zjavné vady na predmete obstarávania je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní 

tovaru. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré boli kupujúcim oznámené bez 

zbytočného odkladu. 

3. Oprávnené reklamácie /nekvalitný, poškodený tovar / rieši predávajúci výmenou 

predmetnej dodávky, alebo dobropisovaním predmetnej čiastky a to do dvoch dní odo 

dňa, kedy došlo k oprávnenej reklamácii. 

 

 

     Článok VIII. 

            Zmluvné pokuty 

       

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr kupujúcim bude predávajúci              

      postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

 

      Článok IX. 

   Odstúpenie od dohody a úhrada súvisiacich nákladov 

 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od dohody ak : 

- predávajúci opakovane nedodal v stanovenej lehote predmet dohody v dohodnutom 

množstve a kvalite 

- predávajúci opakovane nedodržiava podmienky tejto dohody 

2. V prípade oprávneného odstúpenia od dohody v zmysle bodu 1 predávajúci uhradí 

kupujúcemu všetky náklady a škody, ktoré mu tým vznikli. 

3. Predávajúci má právo odstúpiť od dohody ak kupujúci opakovane nedodržiava 

podmienky tejto dohody. 

4. Výpovedná lehota je maximálne 1 mesiac. 
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      Článok X. 

     Ostatné  ustanovenia 

 

1. Dohodu je možné zmeniť bez nového verejného obstarávania ak hodnota všetkých 

zmien je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej dohody , a to formou dodatku . 

 

2. Táto dohoda  sa dá meniť a dopracovať len na základe súhlasu oboch zmluvných strán                 

a to formou písomných dodatkov ku dohode. Dodatok je platný a účinný podpisom 

oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň po zverejnení na www.krymska.sk 

 

            

      Článok XI. 

     Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od 4.1.2021 do 31.12.2021  a je platná   

dňom  podpísania tejto dohody oboma zmluvnými stranami a účinnosť  nadobúda 

nasledujúci  deň po zverejnení na webovej  stránke kupujúceho. 

2. Táto dohoda bola vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 exempláre obdrží kupujúci        

a 1 exemplár predávajúci, z ktorých každý je originálom. 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa  8.12.2020                   

 

 

 

 

 

Za kupujúceho : Mgr.  Katarína Novotná         ..................................................... 

   Riaditeľka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho : Daniela Bujdošová                         .................................................... 

                                Osoba oprávnená jednať vo veci dohody  
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Sortiment výrobkov :

Merná 

jednotka

Predpokladané 

množstvo

Jednotková cena v eur  

bez DPH 

Cena spolu v eur 

bez DPH DPH 20 %

Cena spolu v eur         

s DPH

Kapusta kyslá kg 400 0,75 300 60 360

Kapusta kyslá 1 kg kg 50 0,75 37,5 7,5 45

SPOLU 337,5 67,5 405

Vypracoval : M.A.D.D.FRUIT, s.r.o V Michalovciach 

                           Palovčíková Zuzana   0911 706 506 25.11.2020

Predmet zákazky : Ovocie , zelenina a súvisiace výrobky                                   15300000-1
                                                                                                                       Cenová ponuka

 

Sortiment výrobkov :

Merná 

jednotka

Predpokladané 

množstvo

Jednotková cena v eur  

bez DPH 

Cena spolu v eur 

bez DPH DPH 10 -  20 %

Cena spolu v eur         

s DPH

Zemiaky kg 8500 0,39 3315 331,5 3646,5

Zemiaky skoré kg 1000 0,65 650 65 715

Reďkovka červená zv 200 0,49 98 19,6 117,6

Mrkva kg 850 0,55 467,5 93,5 561

Cibuľa kg 750 0,59 442,5 44,25 486,75

Paprika svetlá kg 60 1,79 107,4 10,74 118,14

Paradajky kg 60 1,49 89,4 8,94 98,34

Uhorky kg 200 1,69 338 33,8 371,8

Kapusta hlávková kg 900 0,49 441 44,1 485,1

Kapusta čínska kg 300 0,79 237 23,7 260,7

Karfiol ks 200 1,59 318 31,8 349,8

Cesnak kg 35 3,69 129,15 12,91 142,06

Petržlen kg 250 1,19 297,5 59,5 357

Zeler kg 250 0,79 197,5 39,5 237

Kaleráb kg 50 0,69 34,5 3,45 37,95

Kaleráb mladý ks 550 0,59 324,5 32,45 356,95

Kel kg 120 0,79 94,8 9,48 104,28

Banány kg 600 1,29 774 154,8 928,8

Citróny kg 180 1,29 232,2 46,44 278,64

Pomaranče kg 800 1,09 872 174,4 1046,4

Jablká kg 1600 0,79 1264 126,4 1390,4

šampiony čerstvé kg 100 1,99 199 19,9 218,9

Mandarínky kg 600 1,19 714 142,8 856,8

Hrušky kg 100 1,29 129 12,9 141,9

Nektarínky kg 240 1,49 357,6 71,52 429,12

Šalát hlávkový ks 100 0,66 66 6,6 72,6

Pór kg 50 1,29 64,5 6,45 70,95

Brokolica ks 150 1,29 193,5 19,35 212,85

Kiwi kg 150 1,39 208,5 41,7 250,2

Broskyne kg 100 1,39 139 27,8 166,8

Paprika farebná kg 120 1,99 238,8 23,88 262,68

SPOLU 13 033,85 1 739,16 14  773,01

                             Palovčíková Zuzana    0911 706 506 V Michalovciach

25.11.2020

Predmet zákazky : Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy           03200000-3

                                                                                                                       Cenová ponuka

Vypracoval :   M.A.D.D.FRUIT s.r.o.

 


