miesto, dňa:
vybavuje:
tel. / fax:
mobil:
E-mail:

Zvolen, 14.12. 2021
Ing. Miroslava Kmeťová
045/520 66 30
+421917 925 661
kmetovam@tuzvo.sk

e-mail:
miroslava.kapustova@tuzvo.sk
vaša značka:
naša značka: R-1956/2019

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
Vyzývame Vás na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Mlieko, mliečne
výrobky „ pre Technickú univerzitu vo Zvolene, G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, študentská
jedáleň.

1) Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky zahŕňa nákup mlieka a mliečnych výrobkov..
Kompletný zoznam požadovaných produktov je v Prílohe č. 1, ktorá bude tvoriť prílohu
rámcovej dohody.
Verejný obstarávateľ je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru
uvedené v rámcovej dohode, rovnako si vyhradzuje právo zmeniť predpokladané
zazmluvnené množstvo tovaru (zvýšiť, znížiť) pri zachovaní jednotkových cien a celkovej
ceny uvedenej v rámcovej dohode.
➢ Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,
skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky tak, aby sa zachovala jeho zdravotná
nezávadnosť.
➢ Preprava musí byť zabezpečená vozidlom spĺňajúcim požiadavky Potravinového kódexu
SR na prepravu výrobkov týkajúcich sa predmetu zákazky.
➢ Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v
zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byť
označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o
potravinách a § 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa Potravinového kódexu SR
objednávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý,
resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.
➢ Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch a zároveň v dodacích
listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny
doby spotreby v čase dodania.

2) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Kontaktnou osobu verejného obstarávateľa je: Ing. Miroslava Kmeťová , tel. 0917 925 661 ,
e-mail: kmetovam@tuzvo.sk

3) Financovanie
Obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. Financovanie sa bude vykonávať formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry so splatnosťou 30 dní od poskytnutia
riadneho plnenia.

4) Spôsob vzniku záväzku
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda, ktorá je prílohou tejto výzvy.
Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného
limitu v zmysle výsledku verejného obstarávania.

5) Požadované podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúceho bodu v súlade s §
32:
• Uchádzač, ktorý predloží ponuku musí spĺňať podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e),
tzn.
musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať službu súvisiacu
s predmetom zákazky. Danú skutočnosť preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, resp. poskytovať službu ... - predmet činnosti musí zodpovedať predmetu
zákazky.
• Uchádzač, predloží v ponuke čestné vyhlásenie (Príloha č. 2 tejto výzvy), že nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6) Spôsob určenia ceny
Ak je uchádzač platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú cenu tovaru
uvedie v zložení:
•
navrhovaná cena bez DPH v EUR,
•
sadzba DPH a výška DPH v EUR,
•
navrhovaná cena vrátane DPH v EUR.
Ak uchádzač so sídlom na území Slovenskej republiky nie je platiteľom DPH, uvedie
navrhovanú cenu celkom v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v
ponuke upozorní.

7) Obsah ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať:
7.1 Kópiu dokladu
o oprávnení dodávať tovar, resp. poskytovať službu (výpis
z obchodného registra, živnostenský list...) - predmet činnosti musí zodpovedať predmetu
zákazky;

7.2 Návrh rámcovej dohody, doplnený o údaje týkajúce sa uchádzača, vrátane kompletne
vyplnenej Prílohy č. 1. Kompletný návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača.
7.3 Vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 tejto výzvy
7.4 Potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti podmienok na
skladovanie uvedených potravín a surovín
7.5 Platný certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, na
motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu tovaru, ktorý je predmetom tejto
zákazky.

8) Spôsob predloženia ponuky a lehota na predkladanie ponúk
Ponuku obsahujúcu náležitosti uvedené v bode 7 tejto výzvy zašlite e-mailom na adresu:
kmetovam@tuzvo.sk v lehote do 17 .12.2021 do 10:00 hod.

9) Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.

10) Doplňujúce informácie
➢ Uchádzač ponuku predloží v slovenskom jazyku.
➢ Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
➢ Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude
zaslané e-mailom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
➢ V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí .
➢ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila
alebo ak predložená ponuka, presiahne objem finančných prostriedkov vyčlenených na
realizáciu predmetu zákazky.

S pozdravom
Ing. Miroslava Kmeťová, v. r.
zodpovedná za VO

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača
Návrh rámcovej dohody

Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača (doplní uchádzač)
________________________________________________________________________

Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Mlieko, mliečne výrobky

„

1.1 Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky:

P.
č.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Názor tovaru, veľkosť
balenia
Mlieko polotučné,
vysokopasterizované,
homogenizované s množstvom
tuku 1,5 % hm., beztuková
sušina najmenej 8,5% hm ,
balenie 1l
Mlieko trvanlivé polotučné
s obsahom tuku min 1,5% hm.
Ošetrené UHT,
homogenizované, balenie 1 l
Maslo tradičné s obsahom
tuku min 82% , balenie 250g
Smotana 1L 31% ( rastlinná)
Rama, zloženie : obnovený
cmar 68% hm, úplne
hdrogenvaný palmový olej
18% hm, rastlinné oleje 12,2%
hm, kokosový , palmový ,
modifikovaný kukuričný
škrob, sušený smar 0,3% hm,
emulgátory, zahusťovadlá,
balenie 1l v tetrapakovom
obale – nepripúšťa sa
ekvivalent
Smotana kyslá 1L 24% (
rastlinná) Rama , zloženie :
obnovený cmar 70% hm,
rastlinné oleje a tuky 23hm,
repkový, palmový,
stabilizátory, modifikovaný
škrob z tapioky, regulátor
kyslosti, emulgátor, arómy,
jedlá soľ, farbivo, nepripúšťa
sa ekvivalent
Syr salámový údený
s rastlinným tukom, obsah
tuku v sušine min 40%,
vákuovo balené cca 800g
v kartóne 5 ks. Zloženie:
mlieko, rastlinný palmový

Obchodný názov,
výrobca resp.
značka
ponúknutého
produktu
(uvedie uchádzač)

Predpoklad.
odber v L/
ks/kg
1 000 L

4 000 L

700 kg
640 L

270 L

600kg

za
jednotku
bez DPH

CENA v €
10 %
Cena za
20 % jednotku
DPH
s
DPH

Cena
spolu
bez
DPH

Cena
spolu s
DPH

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

olej, jedlá soľ, čisté
mliekarenské kultúry, syridlo,
stabilizátor-chlorid vápenatý,
farbivo- karotény,
konzervačná látky- dusičnan
draselný
Syrokrém 1kg, 45-50 % tuku,
syr tavený roztierateľný
Syr s modrou plesňou ,
polomäkký, zrejúci, plnotučný
syr .Zloženie: pasterizované
mlieko, soľ max , soľ max
5,5%, stabilizátor-chlorid
vápenatý, syridlo, mliek
.kultúry, ušľachtilé plesne –
penicilliu rogueforti. Balenie
nim 1,5kg bochník
Syr encián s bielou plesňou na
povrchu, tuk min 45% hm,
balenie 1 ks =120g
Syr eidam neúdený , obsah
tuku v sušine min 45%, tehla
balená o hmotnosti cca 3 kg
Syr Ementáler 100 g –
plátkový tvrdý , zrejúci
plnotučný syr. Zloženie :
pasterizované mlieko, jedlá
soľ, mliekarenské kultúry,
farbivo: betakarotén, tuk
v sušine min 45%, sušina min
60% . Balené v ochrannej
atmosfére
Syr balkánsky , prírodný,
čerstvý, mäkký, plnotučný
biely syr- nezrejúci, tuk
v sušine min 45%
Syr Gouda 100 g plátkový
polotvrdý zrejúci plnotučný
syr. Zloženie: pasterizované
mlieko, jedlá soľ,
mliekarenské kultúry, farbivobetakarotén, tuk v sušine min
45%, sušina min 60%, balené
v ochrannej atmosfére 100g
Syr mozzarella blok , sušina
min 49%, obsah tuku v sušine
min 40%, zloženie:
pasterizované mlieko, jedlá
soľ, mliekarenské kultúry,
syridlo,, balenie tehla cca 3 kg
Syrové korbáčiky 80 g,
parený údený syr, nezrejúci,
polomäkký, polotučný ,
Syr parenica údený 100g ,
parený údený syr, nezrejúci,
polomäkký, polotučný
Syr mascarpone 250g ,
krémový čerstvý syr, tepelne
ošetrený. Zloženie:
pasterizovaná smotana,
kyselina citrónová, obsah tuku

100 kg
130 kg

1 200 ks
1 600 kg
100 ks

140 kg

200 ks

70 kg

50 ks
20ks
80 ks

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

min 82% hm v sušine, sušina
48% hm.
Syr tofu údený 1 kg balenie,
zloženie: voda, sójové bôby
28%, prírodné zrážadlo,
vysoký obsah bielkovín, bez
cholesterolu
Syr tofu neúdený 1 kg
balenie, zloženie: voda, sójové
bôby 28%, prírodné zrážadlo,
vysoký obsah bielkovín, bez
cholesterolu
Tvaroh hrudkovitý 3-5 kg
balenie, sušina min 23 hm,
zloženie: odtučnené mlieko
pasterizované, cmar, cena za 1
kg
Bryndza min 45-60%, voľne
balená ( cca 3kg- 5kg),
zloženie: tepelne ošetrené
kravské a ovčie mlieko, soľ,
voda
Jogurt smotanový ovocný
Zvolenský 125g – 145 g ,
pasterizovaná smotana ,
ochucujúce zložky – jahodová,
marhuľová, čokoládova
a pod...balené v plastovom
tégliku uzatvoreným
laminátovým hliníkovým
viečkom
Jogurt smotanový biely
Zvolenský 125g – 145g,
pasterizovaná smotana, balené
v plastovom tégliku
uzatvoreným laminátovým
hliníkovým viečkom, výrobky
nie sú geneticky modifikované
a ani na ich výrobu neboli
použité GMO suroviny
Zakysanka 200 ml, bez
konzervantov, obsah tuku min
35 g/ l, obsah beztukovej
sušiny min 7,8% hmot.
Zloženie: pasterizované
mlieko, smotanová kultúra,
plastový obal, viečka ALU
Šľahačka v spreji 250g, zmes
k príprave šľahačky
rastlinného pôvodu v spreji,
sladená, UHT ošetrená, obsah
tuku min 18% , zloženie: pitná
voda, stužený rastlinný tuk
z palmových jadier (18%),
cukor 7%, stabilizátory,
mliečne bielkoviny,
emulgátory, sójový lecitín,
jedlá soľ, aróma, hnací plyn
Tatárska omáčka Hellmans
5kg vedierko , obsah tuku min
40% hm, zloženie: repkový

20 kg

280 kg

220 kg

100 kg

1 500 ks

800 ks

1 500 ks

200 ks

140 ks

27.

28.

29.

olej (40% hm,), voda,
zeleninová zmes (uhorky,
cibuľa, pažítka), horčica,
(voda, horčicové semená, ocot,
cukor, soľ, koreniny), ocot,
cukor, worcesterská omáčka,
modifikovaný kukuričný
škrob, soľ, regulátor kyslosti,
konzervačná látka sorban
draselný, antioxidant, z vajec
z podstielkového chovu,
nepripúšťa sa ekvivalent
Majonéza Hellmans 5kg
vedierko, zloženie: voda,
repkový olej, kukuričný škrob,
ocot, horčica, soľ, arómy,
koreniny, pasterizovaný
vaječný žĺtok, ( 2,8% hm.),
stabilizátor, konzervačná látka
sorban draselný, antioxidant,
farbivá, z vajec
z podstielkového chovu,
nepripúšťa sa ekvivalent
Ochutené mlieko Brejk 0,25
ml Rajo – vanilkové,
jahodové , kakaové so
slamkou
Syr parmezán strúhaný 60g
– zloženie : kravské mlieko,
jedlá soľ, sryridlo rastlinného
pôvodu, konzervačná látka
lyzozým ( vaječná bielkovina)

130 ks

150 ks

20 ks

CENA CELKOM

* Ak uchádzač nie je platiteľom DPH na Slovenku, vyčísľuje cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v ponuke upozorní.

V ................................, dňa.............. 2021

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za
vypracovanie ponuky

Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie uchádzača
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)
....................................................................................................................
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Mlieko, mliečne
výrobky „
týmto čestne vyhlasujem, že
➢ nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).
➢ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného
obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity,
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní,
➢ budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
➢ že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé.

V ........................... dňa .................

............................................................
Meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Číslo zmluvy predávajúceho:
Číslo zmluvy kupujúceho:
R-

Rámcová dohoda
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ,
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
a § 11 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Zmluvné strany
Kupujúci:

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor
Ing. Stanislav Jalakša , riaditeľ ŠD a J, oprávnený na
podpisovanie dohody
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Miroslava Kmeťová
IČO: 00397 440
IČ DPH: SK 2020474808
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK8381800000007000083709
BIC: SPSRSKBAXXX
Registrácia: Zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov.
(ďalej len „kupujúci“)
A

Predávajúci:

................................
so sídlom v: .......................................
zastúpený konateľom ...................................
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ................................
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v ................, oddiel: Sro, vložka č. ........................

Preambula
Táto rámcová dohoda sa uzatvára s úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného
obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.
Predmet dohody a predpokladané množstvo

Predmetom tejto Rámcovej dohody je kúpa potravinárskeho tovaru „ Mlieko, mliečne výrobky
„ podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v kvalite I. akosti pre kupujúceho: Technická
univerzita vo Zvolene, Študentský domov a jedáleň Ľudovíta Štúra, Študentská 27,
960 01
Zvolen.
III.
Kúpna cena
1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Kúpna cena tovaru podľa jednotlivých druhov tovaru je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto
Rámcovej dohody kde je v tabuľke uvedená jednotková cena, predpokladané množstvo
odberu tovaru za 12 mesiacov a cena. Cena za toto predpokladané množstvo tovaru činí:

Cena bez DPH :
-------------------- Eur
DPH vo výške 10 % : --------------------Eur
DPH vo výške 20% : ------------------- Eur
Cena s DPH:
-------------------Eur

Slovom: (cena s DPH)

3. Kúpna cena za tovar je dohodnutá vo výške uvedenej v Prílohe č.1 tejto zmluvy , je
jednotkovou cenou jednotlivých tovarov a je cenou maximálnou.. Kúpna cena je stanovená
vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
dopravy do miesta plnenia, nákladov na obal a balenie tovaru.
4. V prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich zníženiu
oproti cenám tovaru upravených touto zmluvou si zmluvné strany tejto zmluvy dohodli spôsob

zisťovania cien podľa ust. ods. 5 tohto článku tejto zmluvy. Relevantným trhom na účely tejto
zmluvy je trh na území Slovenskej republiky.
5. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v ods. 4 tohto článku tejto zmluvy si zmluvné
strany dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien :
a) Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy je oprávnená druhej strane predložiť tri
cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie
výrobcu ( prípadne dodávateľa) tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú
tovar ponúka,
b) Pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny
tovaru dojednané touto zmluvou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru
a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi
najnižšími cenami zistenými na trhu,
c) Zmluvné strany sa dohodli, že zisťovanie cien podľa odseku 5 tejto zmluvy bude
vykonávať kupujúci za obdobie v rozsahu najmenej 1-krát za 6 mesiacov počas platnosti
tejto zmluvy,
d) Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti
preukazujúce opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar, Predávajúci je v takom prípade
povinný pri najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného písomného
oznámenia znížiť cenu tovaru na kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať
Prílohu tejto zmluvy .
6.Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že obdobím , za ktoré sa ceny podľa ods.4.,5.,5.c)
a 5.d) tohto článku tejto zmluvy porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne
7.V prípade, ak predávajúci nezníži cenu za tovar v zmysle ods.4., 5., s 5.d) tohto článku,
kupujúci si vyhradzuje právo odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto
konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy. V prípade, že predávajúci nie je
schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa ods.4 až 6
tohto článku kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa Čl. IX. tejto zmluvy .
8. Kupujúci nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok ( zálohu).
9. Kúpnu cenu je možné meniť aj smerom navýšenia . Pri zvýšení cien tovaru sa postupuje
odbodne ako je uvedené v ods. 5 a 6 tohto článku ( po písomnej dohode oboch strán a to pri
zmene colných a daňových predpisov alebo štátom uznanej inflácie, v prípade zmeny cien
porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pri preukázateľnej zmene súvisiacej s navýšením
cien výrobného závodu alebo vývojom cien na trhu na základe Štatistického úradu SR,) vždy len
po vzájomnej dohode zmluvných strán , v zmysle zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.. Nová aktualizovaná Príloha nahrádza pôvodnú a stáva sa
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy az po odsúhlasení druhej zmluvnej strany. V prípade, keď
predávajúci novú aktualizovanú Prílohu nepredloží, pôvodná Príloha zostáva v platnosti.

IV.
Termín a miesto plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne počas platnosti tejto Rámcovej dohody alebo
do vyčerpania finančného limitu Rámcovej dohody na základe vystavených objednávok
kupujúceho.
2. Miestom plnenia je adresa kupujúceho: Technická univerzita vo Zvolene, Študentský domov
a jedáleň Ľ. Štúra, Internát Bariny – sklad ŠJ, Študentská 27, 960 01 Zvolen.
3. Lehota dodania je každý pracovný deň v čase od 6,30 hod – 7,30hod alebo bude spresnená
podľa požiadavky kupujúceho na objednávke.
4. Objednávku možno vystaviť písomne, telefonicky alebo e-mailom.

V.
Podmienky dodávky
1. Predávajúci zabezpečí na základe objednávok dodanie tovaru, ktorý musí byť v zhode
s názvom predmetu zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike a vyhovuje platným medzinárodným normám, TN a všeobecne
záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.
2. Celkové množstvá sú uvedené ako predpokladané, objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť
zazmluvnené množstvo tovaru (zvýšiť alebo znížiť) v závislosti od reálnej potreby
objednávateľa pri zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny uvedenej v rámcovej dohode.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru uvedeného
v tejto rámcovej dohode.
3. Objednávateľ po vzájomnej dohode môže objednať aj iný druh výrobkov, ktorý nie je určený
v predpokladanom množstve a sortimente, jeho cena sa určí na základe ceny uvedenej
v oficiálnom cenníku dodávateľa platnom ku dňu zadania objednávky. Dodávateľ poskytne na
tovary uvedené v oficiálnom cenníku zľavu vo výške min 5%.
4. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude realizované povereným zástupcom predávajúceho na
základe dodacích listov v mieste plnenia v dohodnutom termíne, čase a množstvách.
5. Pri dodaní tovaru predávajúci zabezpečí kupujúcemu odovzdanie dokladov potrebných na
prevzatie a užívanie tovaru.
6. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, že kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpísaním
dodacieho listu. Dodací list je podkladom pre vystavenie faktúry.
7. V prípade, že faktúra bude slúžiť aj ako dodací list, je potrebné vyhotoviť ju v dvoch
vyhotoveniach, ktoré budú mať platnosť originálu a ktoré musia byť potvrdené
podpisom a
pečiatkou.

VI.
Platobné podmienky
1. Predávajúcemu vzniká právo na fakturáciu dohodnutej kúpnej ceny dňom dodávky tovaru na
základe objednávky a podpísaním dodacieho listu kupujúcim.
2. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich vystavenia. Ak faktúra nebude obsahovať
náležitosti daňového dokladu, kupujúci má právo vrátiť faktúru predávajúcemu na
prepracovanie alebo vysvetlenie. Po doručení opravenej faktúry začne plynúť nová
v tomto
bode dohodnutá lehota splatnosti faktúry.
3. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach
uvádzať číslo tejto zmluvy a číslo objednávky, na základe ktorej bolo realizované plnenie.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že faktúry budú obsahovať všetky stanovené náležitosti daňového
dokladu. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu faktúru – daňový doklad v dvoch
vyhotoveniach s pripojeným dodacím listom potvrdzujúcim prevzatie tovaru kupujúcim.
VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru môže kupujúci požadovať od
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného tovaru (vrátane
DPH) za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny môže predávajúci požadovať od
kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (vrátane DPH) za každý začatý
deň omeškania. Predávajúci v tomto prípade už nebude požadovať od kupujúceho zaplatenie
úrokov z omeškania.
VIII.
Záruka a zodpovednosť za vady tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, akosti a v prevedení podľa podmienok
dohodnutých v tejto dohode.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas stanovenej doby bude mať
vlastnosti stanovené technickými parametrami a TN.
3. Záručná doba na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho, bude vyznačená na tovare podľa
platných noriem.
4. Kupujúci je povinný oznámiť prípadné kvalitatívne alebo kvantitatívne vady tovaru
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby
poskytnutej predávajúcim.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodržať záručnú dobu stanovenú výrobcom, ktorá bude vyznačená na
obale, tak aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby
spotreby v čase dodania.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že vadu predmetného tovaru posúdi a následne bezplatne odstráni
alebo dodá nový bezzávadný tovar v lehote dohodnutej s kupujúcim: výmenou vadného tovaru
do 4 hodín od uznania reklamácie a kvalitatívne vady do 1 hodiny od uznania reklamácie ,
najneskôr však do 3 pracovných dní .

IX.
Prieskum trhu
1. Počas platnosti tejto dohody je kupujúci oprávnený každých šesť mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto rámcovej dohody, na účely overenia technického a cenového vývoja
jednotlivých tovarov na trhu, vykonať prieskum trhu, ktorého cieľom má byť zistenie aktuálnej
kúpnej ceny tovaru alebo jeho časti na trhu a overenie ekonomickej výhodnosti tovaru alebo
jeho časti v aktuálnych trhových podmienkach.
2. Odberateľ overí ekonomickú výhodnosť dodania dodávateľom požadovaného tovaru
v aktuálnych trhových podmienkach prieskumom trhu aspoň u troch dodávateľov, pričom je
povinný brať do úvahy zmluvné podmienky, za ktorých bola uzatvorená táto rámcová dohoda.
Za aktuálnu trhovú cenu tovaru uvedeného v Prílohe č.1 zistenú výsledkom prieskumu trhu sa
považuje aritmetický priemer cien tohto tovaru zistených prieskumom trhu.
3. Ak v čase realizácie prieskumu trhu nie je možné získať aktuálnu kúpnu cenu za niektoré
tovary podľa Prílohy č. 1, prieskum trhu sa vykoná iba k tovaru alebo jeho časti pri ktorom je
ho možné vykonať.
X.
Trvanie a ukončenie dohody
1. . Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej
dohody alebo do vyčerpania finančného limitu tejto Rámcovej dohody a to do sumy
.............. Eur s DPH slovom: ..........................................(cena s DPH) v závislosti od toho, ktorý
skutok nastane skôr.
2. . Každá zo zmluvných strán môže aj pred uplynutím dojednanej doby Rámcovú dohodu
kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane. Rámcovú dohodu je možné ukončiť taktiež vzájomnou
dohodou zmluvných strán.
3. . Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody môže oprávnená
strana okamžite písomne odstúpiť od tejto Rámcovej dohody s tým, že zmluvný vzťah skončí
dňom doručenia písomného odstúpenia od Rámcovej dohody
druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto Rámcovej dohody . Úplná alebo
čiastková zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci (napr.
povodeň, zemetrasenie).

XI.
Všeobecné dojednania
1. Predávajúci sa zaväzuje povinne informovať kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa
predmetu zmluvy (napr. o ukončení výroby, náhrady zostávajúceho tovaru, nové druhy tovaru
a pod.) vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.

2. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho aj o realizovaných akciách a mimoriadnych
zľavách na tovar uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.

XII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie, podľa ust. §5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, sa v prípade tejto Rámcovej
dohody jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR ( ďalej len„CRZ“).
2. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Účinnosť táto Rámcová dohoda nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ
v zmysle ust.§ 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č.546/2010 Z. z.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa
zákona č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie
je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Preto súhlasia so zverejnením tejto
Rámcovej dohody vrátane jej Prílohy č. 1 v CRZ v plnom rozsahu.
5. Zmeny a doplnky k tejto Rámcovej dohody je možné vykonať len formou písomných
dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto Rámcovou dohodou neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu dodávky tejto Rámcovej zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude zavinené
pôsobením „Vyššej moci“, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, povodeň,
havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné takéto udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití
obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia „ Vyššej moci“
sú zmluvné strany povinné sa vzájomne a bezodkladne písomne informovať. Oslobodenie
od zodpovednosti za nesplnenie predmetu dodávky trvá po dobu pôsobenia „Vyššej moci“,
najviac však jeden kalendárny mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú
na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto Rámcovej dohody.
8. Táto Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží 2
exempláre a predávajúci obdrží 2 exempláre.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č.1.
10.Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu Rámcovej dohody porozumeli a že táto nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Zvolene dňa:

za kupujúceho

......................................................
Ing. Stanislav Jalakša
riaditeľ ŠD a J
oprávnený na podpisovanie dohody

......................................................................
Ing. Miroslava Kmeťová
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy

Vo Zvolene dňa:

za predávajúceho

............................................

