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Rámcová dohoda  č.     /2021 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa § 83 zák. č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení 

niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov. 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
 
1.1. Objednávateľ :    
Obchodné meno:   Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o.   
Sídlo:                                               Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom 
IČO:    00632 333  
DIČ:    2020613166  
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN :                                              SK45020000001633407454 
Zriaďovateľ:   Mesto Dubnica nad Váhom 
Zastúpený:   Mgr. Iveta Kollmanová – riaditeľka ZpS 
Telefón:   0905 473195 
Email:    riaditel@dubina.org 
Zástupca objednávateľa na realizácii  
predmetu obstarávania: vedúci kuchyne,  kontakt: 0917 665813 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2. Dodávateľ :                                              
Obchodné meno:   JANEK s.r.o. 
Sídlo:    Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec 
IČO :                                                 31 569 137        
DIČ :                                                 2020438959         
IČ DPH :                                           SK2020438959        
Bankové spojenie :                                   
IBAN:   
Zastúpený :   Peter Janek, konateľ 
Telefón:   0424632121 
Email:     janek@janek.info 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
  

II. Predmet  zmluvy 
 
2.1 Všeobecné ustanovenia: 
2.1.1 Názov: Dodávka čerstvých vajec 
2.1.2 Druh: tovar 
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „ZVO“ ) 
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2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zmluvy 
2.2.1 Predmetom  zmluvy je dodávka tovaru „Čerstvé vajcia“ objednávateľovi, v súlade 

s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, bez vykazovania kvalitatívnych 
nedostatkov, a  to v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Tovar bude dodávaný podľa objednávok  objednávateľa, pri dodržaní  platnej  legislatívy. 
Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť tovaru podľa § 429 až 432 Obchodného 
zákonníka 
 

2.3  Osobitné požiadavky na plnenie 
2.3.1 Objednávateľ nebude viazaný povinnosťou odobrať množstvá uvedené v tabuľkách ročnej 

spotreby. Odobraté množstvo môže byť vyššie alebo nižšie podľa potrieb objednávateľa. 
2.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať  plnenie, ktoré  nebude  v  požadovanej kvalite 

podľa špecifikácie predmetu zákazky vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Rozhodnutie 
zástupcu objednávateľa o nedostatočnej kvalite  musí byť písomne odôvodnené. 

2.3.3 Dodávateľ na dodávku použije vozidlá, ktoré majú osvedčenie o hygienickej spôsobilosti na 
prepravu uvedeného tovaru. 

2.3.4 Dodávku zmluvného tovaru pre ZpS bude Dodávateľ realizovať v lehote v ktorej z doby 
spotreby vyznačenej na dodávanom tovare neuplynula viac ako 1/7  - t.j. dodané vajcia 
nemôžu byť staršie ako 4 dni. 

2.3.5 Dodávateľ zaručuje, že kvalita dodávaného tovaru bude zodpovedať príslušným predpisom, 
technicko-hospodárskym normám SR a  EU, a  predpisom Potravinového kódexu a zákonu č. 
152/1995 Z. z. Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov. Tovar musí byť dodaný 
nepoškodený, v hygienicky nezávadnom balení, v zdravom stave, v najvyššej kvalite - prvej 
akostnej triedy  a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.  
 

 
III. Zmluvné podmienky 

 
3.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli, že táto  zmluva   sa   bude   realizovať   prostredníctvom 

čiastkových objednávok vystavených a doručených v súlade s touto zmluvou.  
3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladaný rozsah predmetu plnenia uvedený v 

prílohe č. 1 tejto zmluvy nie je záväzný na plnenie zmluvy, a jednotlivé plnenia sa budú vždy 
realizovať na základe aktuálnej požiadavky objednávateľa a následne ním vystavenej 
objednávky. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ má právo podľa potrieb 
uskutočniť nákup ku každej položke v hodnote, ktorá predstavuje maximálny predpokladaný 
odber pre danú položku tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.3 Objednávateľ vykoná písomnú objednávku podľa jeho potreby min. 1x týždenne.  
3.4 Objednávka  obsahuje  najmä  názov a množstvo  tovaru. Objednávka musí byť  vyhotovená v 

písomnej forme, a dodávateľovi doručená na adresu .................................. 
3.5 Zmluvné   strany  sa  dohodli, že  na  účely  tejto  zmluvy  sa  písomnou  objednávkou 

doručenou dodávateľovi rozumie aj objednávka zaslaná elektronicky vo formáte pdf. 
kontaktnej osobe dodávateľa uvedenej v odseku 3.8 tohto článku zmluvy. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že pri zaslaní objednávky elektronicky sa Zmluvné strany dohodli, že 
moment odoslania písomnej objednávky v pdf. sa považuje za moment jej doručenia 
dodávateľovi. Objednávateľ môže v prípade potreby uvedený tovar od dodávateľa požadovať 
na základe dohody aj telefonicky.  

3.6 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať tovar v hygienickom balení a v obaloch 
obvyklých na prepravu uvedeného tovaru, na miesto určené objednávateľom v lehote   
dohodnutej podľa potreby objednávateľa.  

3.7 Kontaktná osoba objednávateľa bude oznámená   dodávateľovi spolu s prvou objednávkou 
vystavenou na základe tejto zmluvy. 
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3.8 Miesto  dodania: Dodávateľ doručí tovar do ZpS DUBINA, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad 
Váhom – kuchynská časť zariadenia. 

3.9 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa 
Zmluvy sa primerane spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami zriaďovateľa 
Objednávateľa - mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na 
https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ v rámci ktorých 
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o. má postavenie Objednávateľa. Predmetné 
všeobecné zmluvné podmienky tvoria oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

 
 
 

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky 
 
4.1 Celková cena Plnenia  

Cena bez DPH určená Cenovou ponukou dodávateľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy: 
3 300,00 EUR (slovom tritisíctristo EUR) 
Sadzba DPH: 20% 
Cena vrátane DPH: 3 960,00 EUR (slovom tritisícdeväťstošesťdesiat EUR) 

 
4.2 Celková  cena  plnenia podľa  tejto  Zmluvy je stanovená ako súčet jednotkových cien, 

uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotková cena 
tovaru je dohodnutá ako konečná, a zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace so splnením 
jeho záväzku podľa tejto zmluvy a jednotlivej objednávky . 

4.3 Dodávateľ  je  oprávnený  zvýšiť  jednotkovú  cenu  plnenia  iba  v  rozsahu   zvýšenej  sadzby 
DPH. V prípade zníženia sadzby DPH je dodávateľ povinný znížiť jednotkovú cenu v rozsahu 
takto zníženej sadzby. Dodávateľ sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa o takto 
vykonaných úpravách jednotkovej ceny plnenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že v danom 
prípade dodatok k Zmluve nie je potrebný.  

4.4 Platobné podmienky: 

4.4.1 Dodávateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru po splnení záväzku v súlade 
článkom III. ods. 3.6 tejto zmluvy, na sumu ktorá sa určí ako násobok jednotkovej ceny 
príslušného druhu plnenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a odobratého množstva plnenia. 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nevystavuje preddavkové zálohové faktúry.  

4.4.2 Faktúra    musí   obsahovať    informácie   podľa   § 3 a ods. 1 zákona  č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Písomná  faktúra sa 
doručuje v jednom  vyhotovení na  adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
alebo na email kontaktnej osoby objednávateľa podľa bodu 3.7. tejto zmluvy. 

4.4.3 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.  
 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka 
ZpS DUBINA Dubnica nad Váhom. 

5.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2022  
5.3 Túto   Zmluvu  je  možné  meniť  a dopĺňať  za  podmienok  stanovených  príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku 
podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/
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5.4 Vzťahy   Zmluvných   strán  súvisiace  s  touto   Zmluvou  a  v  tejto   Zmluve   bližšie 
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a 
podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť 
podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného 
obstarávania. 

5.5 Ak  sú  niektoré  ustanovenia tejto  zmluvy neúčinné  alebo  ak  svoju účinnosť stratia, nebude 
tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 
nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými 
stranami. 

5.6 Táto Zmluva vrátane  jej   príloh  predstavuje  úplnú  dohodu  Zmluvných  strán  o jej 
predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú. 

5.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 
jeden rovnopis a dodávateľ jeden rovnopis. 

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že  ich  vôľa  vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto 
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie 
je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 
podpismi tejto zmluvy. 

5.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Jednotkové ceny -  Cenová ponuka dodávateľa 

5.10 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené na 
https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ . 
 

 
 
 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa ..................                                             V Dolný Moštenec, dňa ..................          

        
               

Za objednávateľa      Za dodávateľa    
 
                                        
 
––––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––  
Mgr. Iveta Kollmanová                       Peter Janek, konateľ 
        riaditeľka ZpS  
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