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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 2/22 
( ďalej len zmluva ) 

 
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
medzi týmito zmluvnými stranami 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 

Kupujúci:        „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb 
                 Kováčov č. 482, 943 66  Chľaba 

Zastúpený:     Jozefom Jendrušákom riaditeľom  
      IČO: 00494160 
 DIČ: 2021074374 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  Číslo účtu: 7000307418/8180 
 IBAN: SK3381800000007000307418 
 SWIFT: SPSRSKBA 
 (kupujúci nie je platcom DPH) 

 
 

(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Predávajúci: Limas s. r.o.            
právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
sídlo: Obchodná ulica 1667 
miesto podnikania: 963 01  Krupina 
štatutárny zástupca: Stanislav Lihocký - konateľ      
 IČO:                                     48294454 
DIČ: 2120132641      
IČ DPH:                    SK2120132641 
bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a. s.  
číslo účtu v tvare IBAN:  SK69 0900 0000 0050 7623 4965 

SWIFT/BIC:        GIBASKBX. 
zapísaný v:        obchodnom  registri  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,  
 vložka číslo: 28657/S 
   

 
(ďalej len „predávajúci“) 
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II. 
Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil žiadosť o predloženie cenovej ponuky, 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.  
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čerstvým bravčovým a hovädzím mäsom a 
mäsovými výrobkami podľa dennej potreby obyvateľov a personálu. 
Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre kalendárny rok plnenia zmluvy je uvedené v čl. V. bode 
1 tejto zmluvy. 
Doprava predmetu zákazky sa uskutoční na adresu verejného obstarávateľa a vyloženie do skladu 
potravín, na miesto určenia. 
 

IV. 
Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. tejto zmluvy v čase a množstve 
podľa písomnej, telefonickej alebo elektronickej objednávky denne, minimálne 3 – krát do 
týždňa. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Miesto dodania je: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov, sklad potravín.  

3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany 
kupujúceho, tak aby bola zabezpečená kvalita z hľadiska záruky, druhu výrobku, klientov a 
zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.  

 

4. Čerstvé bravčové a hovädzie mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené. Kvalita 
čerstvosti dodávaného mäsa nesmie: 

- javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení 
- obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti 
- javiť znaky cudzieho zápachu a cudzej príchute 

 
5. Vysledovateľný pôvod mäsa:  

Pri každej dodávke hovädzieho čerstvého mäsa dodací list okrem iných povinných údajov 
musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité, t. j. na 
deklarovanom bitúnku. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných 
podmienok. 
Pri každej dodávke bravčového čerstvého mäsa dodací list okrem iných povinných údajov 
musí obsahovať kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité, t. j. na 
deklarovanom bitúnku. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných 
podmienok. 
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6.  Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru bude vykonávať kontrolu preberaného 

tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa požadované 
parametre, napr. overením, aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej 
trvanlivosti. V prípade ak uchádzač poruší zásadu kvality dodaného tovaru, verejný 
obstarávateľ tento tovar nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

 
7. Pri dodaní čerstvého mäsa, t. j. tovaru bez balenia – nebalené mäso predávajúci pri každom 

dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: 
- názov potraviny, 
- údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje“: 
- netto množstvo podľa osobitného predpisu, 
- dátum minimálne trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas celej doby spotreby, počas 

ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 

8. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.  

 
9. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

 Faktúra a dodacie listy. 
 

10. Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie 
je uvedený v čl. V bode 1 tejto rámcovej dohody na dodanie tovaru alebo iný druh tovaru na 
základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade 
potreby v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
11. Verejný obstarávateľ pri dodávke mäsa a mäsových výrobkov postupuje v súlade s Uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája  2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti 
a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie a tak uplatňuje zásadu: „podporiť 
spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom 
štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpečenie 
stravovania“. 

12. Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržanie požiadaviek na 
ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z. 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 
2016. 

13. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t. j. 
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, 
poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR 
a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom jazyku. 

14. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu, a to aj bez vyzvania 
kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní 
tovaru, ktorého sa ceny týkajú. 
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15. Verejný obstarávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na 
základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej 
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, cena za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis 
zodpovedného pracovníka. 

16. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavky ani zálohy. 

17. Požaduje sa dodanie tovaru na základe telefonickej, e-mailovej alebo písomnej objednávky. 

18. Dodávka tovaru musí byť v pracovné dni (pondelok, streda, piatok) vždy v čase od 07.00 hod. 
do 11.00 hod. 

 
19. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, 

musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 

20. Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je  v závislosti od druhu dodávaného tovaru 
izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín 
živočíšneho pôvodu. 

 
21. Verejný obstarávateľ požaduje dodať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky 

slovenského pôvodu. 
 

 
22. Dodávateľ sa zaväzuje plniť záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového 

stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu, v krízových situáciách. 
 
 
 

V. 
Kúpna cena 

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

 
 
 

Položka predmetu zákazky MJ 

Predpokladané 
odberné 
množstvo za 
obdobie 12 
mesiacov 

JC cena 
bez DPH 

JC cena 
s DPH 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková 
cena s 
DPH 

Bravčové plece bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 2850 3,5 3,85 9975 10972,5 
Bravčové karé s kosťou (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé  kg 300 3 3,3 900 990 
Bravčová krkovička BK (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 350 4 4,4 1400 1540 
Bravčové karé bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 380 4 4,4 1520 1672 
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Špekačky kg 40 3,2 3,84 128 153,6 
Bravčové stehno bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 1600 4 4,4 6400 7040 
Bravčové špikové kosti (v kuchynskej úprave) 
- čerstvé kg 300 0,1 0,11 30 33 
Saláma Slovenská kg 60 3 3,6 180 216 
Bravčová pečeň (v kuchynskej úprave) - 
čerstvé kg 350 1,2 1,44 420 504 
Bravčový bôčik bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 12 3,5 3,85 42 46,2 
Oškvarky kg 40 4 4,8 160 192 
Bravčová masť kg 420 2 2,4 840 1008 
Údená slanina s kožou kg 300 2,5 3 750 900 
Hovädzie predné bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 180 6,5 7,15 1170 1287 
Hovädzie zadné bez kosti (v kuchynskej 
úprave) - čerstvé kg 250 7,5 8,25 1875 2062,5 
Hovädzie držky krájané, prané, predvarené, 
chladené kg 130 3,2 3,84 416 499,2 
Párky so syrom kg 130 4,5 5,4 585 702 
Párky bratislavské kg 130 3,2 3,84 416 499,2 
Párky pikantné kg 130 4 4,8 520 624 
Párky obyčajné kg 140 3 3,6 420 504 
Klobása mexická-ipeľ kg 150 3,1 3,72 465 558 
Klobása Kabanos kg 150 3,2 3,84 480 576 
Klobása lahôdková-udená kg 150 3,6 4,32 540 648 
Klobása grill kg 150 4,2 5,04 630 756 
Údené koleno zadné kg 70 2,2 2,64 154 184,8 
Údená krkovička kg 70 4 4,8 280 336 
Tlačenka kg 150 3,6 4,32 540 648 
Údené stehno kusové kg 120 4 4,8 480 576 
Údené lahôdkové karé kg 40 4 4,8 160 192 
Údené plece rolované kg 250 3,5 4,2 875 1050 
Údená šunka s kožou kg 40 4 4,8 160 192 
Údené koleno bez kosti kg 50 3,2 3,84 160 192 
Domáca sekaná pečená kg 60 3 3,6 180 216 
Saláma šunková kg 270 4 4,8 1080 1296 
Rapid jemná saláma so seleninou kg 90 2,5 3 225 270 
Saláma Kolienkový nárez kg 50 4 4,8 200 240 
Saláma Žitavská                 -vikendová š. kg 80 4 4,8 320 384 
Saláma Čingovská kg 80 4,4 5,28 352 422,4 
Saláma Nitran kg 80 5,5 6,6 440 528 
Saláma Parížska kg 10 3 3,6 30 36 
Saláma pikantná kg 70 4,2 5,04 294 352,8 
Saláma Inovecká kg 80 4,4 5,28 352 422,4 
Saláma Turistická kg 90 4,4 5,28 396 475,2 
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Saláma Čaba kg 80 5,7 6,84 456 547,2 
Saláma Malokarpatská kg 90 5,7 6,84 513 615,6 
Saláma Lovecká kg 80 7 8,4 560 672 
Saláma výberová šunka kg 400 4,5 5,4 1800 2160 
Saláma Strážovská kg 70 4,5 5,4 315 378 
Slanina Anglická kg 50 6 7,2 300 360 
Slanina Oravská kg 50 4 4,8 200 240 
Saláma Jemná v aspiku kg 30 4,5 5,4 135 162 
Strojová šunka štandard kg 230 4,4 5,28 1012 1214,4 
Saláma lunch meat kg 160 4 4,8 640 768 
Saláma pečeňový syr kg 20 3,5 4,2 70 84 
Saláma Jemná kg 130 2,2 2,64 286 343,2 
Saláma debrecínska pečienka kg 60 4,4 5,28 264 316,8 
Aspik kg 50 4,4 5,28 220 264 
Jaternice kg 130 2,2 2,64 286 343,2 

Celkov cena zákazky         43997,00 50465,20 
 
 
 
Celková cena zákazky bez DPH: 43.997,00 € 
Celková cena zákazky s DPH: 50.465,20 € 
 
 
SLOVOM: Päťdesiattisícštyristošesťdesiatpäť EUR a 100/20 centov s DPH 
 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v €. 

 

3. Kúpna cena je splatná na základe 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. Lehota splatnosti faktúry je 30 
dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. Kupujúci 
neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy. 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 

 
5. Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. Cena je 

maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta 
plnenia. K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH alebo iných 
administratívnych opatrení štátu, alebo  v prípade zmeny ceny smerom nadol. 
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VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 

Kúpna cena tovarov je konečná a nie je možné ich meniť. Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu 
plnenia platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho 
spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia. K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby 
DPH alebo iných administratívnych opatrení štátu, alebo  v prípade zmeny ceny smerom nadol. 
 
 

VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, kvality, akosti, 
hygieny prepravy, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

 
VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
Predávajúci je povinný: 

1. dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 
stave, v dohodnutej kvalite a v objednávke spresnenom množstve do skladu kupujúceho 
denne, minimálne 3-krát do týždňa, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo 
podpísaním dodacieho listu. 

2. prepravovať tovar len  Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválenými 
motorovými vozidlami.  

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje plniť záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového 

stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu, v krízových situáciách. 

 
       
 
 
Kupujúci je povinný: 

1. požadované dodávky objednávať formou písomnej, telefonickej alebo elektronickej 
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr 1 deň pred rozvozom pokiaľ sa 
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 
sankcionovaný za neúplné vybavenie. 

2. v objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, názov a sortiment podľa článku „V“ tejto 
zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť 
tovar dodaný, kupujúci potvrdí prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných 
jednotkách. 
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IX. 

Zmluvné pokuty 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 
pokuty a sankcie: 

a) za omeškanie  predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02% 
z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 

b) v prípade omeškania so zaplatením faktúry, je oprávnený predávajúci kupujúcemu 
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej finančnej čiastky 
z účtu kupujúceho.  

 
 

X. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 

 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 
 

XI. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v súlade s platnými nariadeniami hlavne zákona o potravinách. 
Doba spotreby je vyznačená na obaloch výrobkov. 
Ak sa pri prebierke vyskytne kvalitatívny alebo kvantitatívny rozdiel, rieši sa osádkou vozidla 
s povereným pracovníkom dodávateľa opravou dodacieho listu na mieste, a reklamácia do 24 hodín 
s dobropisom. 
Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby tovaru. Kupujúci 
je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od ich zistenia a to písomne. 

 
 
 

XII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

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

3. Zmluva je vyhotovená  v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci tri 
a predávajúci jedno vyhotovenie. 
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4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a zverejnením na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na 12 mesiacov, t. j. od 03. 02. 2022 do 03. 02. 2023. 

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 Krupine, dňa                                                             V Kováčove, dňa 03. 02. 2022 

 

 

 

 

________________________________                         _______________________________ 

                        predávajúci                                                                                      kupujúci 

                       Limas s. r. o.                                                                   Jozef Jendrušák 

              Stanislav Lihocký  - konateľ                                                      riaditeľ „DUNAJ“ ZSS Kováčov 


