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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 3/22 
( 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:    LZ TRADEMARK,  s. r. o. 
Zastúpený: Ľudovítom Noszkaim – konateľ spoločnosti 
 Č. 762 
 946 34  Bátorove Kosihy 
 IČO: 47972297 

DIČ: 2024171138 
IČ DPH: SK 2024171138 
Zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra 
Oddiel: Sro 
Vložka č.: 38174/N 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
Č. ú.: 5068647997/0900 
IBAN: SK16 0900 0000 0050 6864 7997 
BIC: GIBASKBX 

 
 

(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 chlebom a pekárenskými 

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. 

      IV. 
     Dodacie podmienky 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky vždy čerstvé podľa čl. III. tejto 

zmluvy v čase a množstve podľa písomnej, telefonickej alebo elektronickej 

objednávky denne. 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. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.  

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

 Faktúra a dodacie listy. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar neuvedený 

v tejto zmluve, ktorý bude potrebný, alebo sa objaví na trhu ako nový tovar. 
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V. 
Kúpna cena 

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

Predmet zákazky Množstvo MJ 
JC bez 
DPH 

JC s 
DPH 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková 
cena s DPH 

Chlieb čierny 1 kg 21000 kg 0,9 0,99 18900 20790 
Chlieb biely 1 kg 650 kg 0,9 0,99 585 643,5 
Droždie 100 kg 1,342 1,6104 134,2 161,04 
Strúhanka 450 kg 0,5 0,6 225 270 
Rohlík 40g 77500 ks 0,059 0,0649 4572,5 5029,75 
Rožok pizza 65g 500 ks 0,2 0,24 100 120 
Rohlík syrový vodový 55g 500 ks 0,1 0,12 50 60 
Slaninový rožok 55g 500 ks 0,33 0,396 165 198 
Pletenka slaná vodová 120g 500 ks 0,165 0,198 82,5 99 
Pizza rohlík 65g 500 ks 0,2 0,24 100 120 
Pagáč oškvarkový 40g 770 ks 0,22 0,242 169,4 186,34 
Lístkový koláč – pizza 110g 500 ks 0,2 0,24 100 120 
Šiška nugátová 80g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč jogurt-lekvár 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Závin kakaový 350g 200 ks 0,836 1,0032 167,2 200,64 
Závin orechový 350g 350 ks 0,836 1,0032 292,6 351,12 
Závin tvarohový 350g 240 ks 0,836 1,0032 200,64 240,768 
Plundra tvarohová 80g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Plundra lekvárová 80g 1150 ks 0,308 0,3696 354,2 425,04 
Plundra čokoládová 80g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkové pagáče 50g 500 ks 0,1 0,11 50 55 
Lístkový koláč nugátový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč tvarohový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč jablkový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč makový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč čokoládová 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč vanilkový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč lekvárový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový koláč orechový 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístková tyčinka syrová  75g 500 ks 0,308 0,3696 154 184,8 
Lístkové hniezdo orechové 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Hniezdo kakaové 85g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Hniezdo orechové 85 g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Maffin 40g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Lístkový pagáč cesnakový 20g 500 ks 0,1 0,11 50 55 
Lístkové hniezdo kakaové 110g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
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Šiška marhuľová 80g 360 ks 0,308 0,3696 110,88 133,056 
Bábovka 440g 700 ks 0,869 1,0428 608,3 729,96 
Vianočka 350g 550 ks 0,649 0,7788 356,95 428,34 
Makovka 80g 2600 ks 0,143 0,1716 371,8 446,16 
Závin makový 350g 100 ks 0,836 1,0032 83,6 100,32 
Závin jablčný 350g 300 ks 0,836 1,0032 250,8 300,96 
Zákusok DIA 40g (viac druhov) 350 ks 0,35 0,42 122,5 147 
Zákusok punčový 60g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok dobošový 50g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok kokosový 60g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok krémeše 70g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok vaječné venčeky 50g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok špička s tekutou náplňou 
40g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok trubičky so šľahačkou 30g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok kokoska plnená 60g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Zákusok karamelový veterník 80g 280 ks 0,35 0,42 98 117,6 
Croissant slaný syrový lístkový 80g 500 ks 0,308 0,3696 154 184,8 
Mini pizza 100g 500 ks 0,308 0,3696 154 184,8 
Žemľa salámová 55g 500 ks 0,33 0,396 165 198 
Rožok cesnakový 55 g 500 ks 0,1 0,12 50 60 
Celková cena zákazky         31647 35543,746 
 
 
 
SLOVOM: Tridsaťpäťtisícpäťstoštyridsaťtri  EUR a 100/75 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 40 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.  

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

VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

Kúpna cena tovarov je konečná a nie je možné ich meniť.  
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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 a v dohodnutej kvalite a v objednávke spresnenom množstve do skladu 

kupujúceho denne ak sa nedohodnú inak, čo kupujúci potvrdí preberajúcim 

protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2. Prepravovať tovar len  Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválenými 

motorovými vozidlami. 

 

      Kupujúci je povinný: 

1. Kupujúci je povinný 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. 
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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. 

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 07. 04. 2022 do 07. 04. 

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 Bátorových Kosihách, 07. 04. 2022                                      V Kováčove, 07. 04. 2022 

 

 

 

 

 

__________________________                                        ____________________________ 

                    predávajúci                                                                                  kupujúci         

                Ľudovít Noszkai                                                                                           Jozef Jendrušák 

            konateľ spoločnosti                                                                               riaditeľ „DUNAJ“ ZSS Kováčov 


