
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
 

 uzavretá podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) za 
účelom dodania ,,Potravinárskeho tovaru“ pre zariadenia školského stravovania  

 
Zmluvné strany 

Kupujúci: 
 
Obchodné meno: Mestská časť Bratislava – Lamač 
Sídlo:   Malokarpatské nám č. 9, 841 03 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom  

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov 

E-mail:  podatelna@lamac.sk 
Tel. č.:   +421 2 64 78 00 65 
IČO:    00 603 414 
DIČ:    2020919131 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
IBAN:                              ŠJ Malokarpatské nám. č. 1  SK07 0200 0000 0031 6435 8459 
                                    ŠJ Malokarpatské nám. č. 6  SK14 0200 0000 0031 6436 7451 
                                    ŠJ Heyrovského č. 4                 SK54 0200 0000 0031 6434 6458 
SWIFT kód:   SUBASKBX 
 
 (ďalej len ako „kupujúci“) 
 
a 
 
Predávajúci:  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
Štatutárny orgán:  
Právna forma:   
E-mail:   
Tel. č.     
IČO:    
DIČ: 
IČ DPH:     
Bankové spojenie:  
IBAN:    
SWIFT kód:   
 



 (ďalej len ako „predávajúci“) 
 

uzatvárajú túto 
rámcovú zmluvu 

(ďalej len ako ,,zmluva“) 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
"Zákon“), ktoré bolo vyhlásené dňa ................. s názvom „Potraviny pre zariadenia 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač 
– Pekárenské výrobky“.                    
 

(2) Zmluva upravuje podmienky zadávania predmetu zmluvy počas jej platnosti, najmä čo 
sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zmluvy. 

   
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho pravidelne dodávať tovar (potraviny) 

podľa druhu, množstva a čiastkových objednávok (ďalej len „tovar“) na základe príloh, 
ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a sú aj v prílohe tejto zmluvy, na 
miesto dodania, vyloženie tovaru, vrátane odvozu použitých a prázdnych obalov. 
 

(2) Predmetom zmluvy je takisto záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť podľa 
podmienok tejto zmluvy. 

 
 

Článok III 
Právo na dodanie, čas a miesto dodania 

 
(1) Predmet zmluvy bude predávajúci plniť na základe pravidelných písomných, 

telefonických alebo elektronických čiastkových objednávok kupujúceho v súlade s touto 
zmluvou podľa požiadaviek kupujúceho. Každá prijatá objednávka bude predávajúcim 
potvrdená a to e-mailom, faxom či iným preukázateľným spôsobom. 
 

(2) Objednávka bude obsahovať najmenej tieto náležitosti: 
a) číslo rozvozovej registrácie 
b) obchodný názov kupujúceho 
c) požadovaný druh a množstvo tovaru, požadovaný deň a čas dodania a adresu 

dodania.  



 
(3) Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu predmet zmluvy v pracovných dňoch od 

6:30 hod. do 8:00 hod. na základe objednávok kupujúceho. 
 

(4) Minimálny mesačný obrat nakupovaného tovaru zo strany kupujúceho nie je stanovený 
a minimálna hodnota každej osobitej objednávky nebude limitovaná cenou a nebude 
účtovaná cena za dopravu. 

 

 

Článok IV 
Cena a platobné podmienky 

 
(1) Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. a je stanovená v eurách (€) podľa príloh, ktoré boli súčasťou výzvy na 
predkladanie ponúk 
 

(2) Cena za tovar je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek podľa príloh, 
ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. Cena je konečná, je v nej zahrnutá aj 
doprava na miesto určenia, obchodná prirážka, balenie, clo a pod. 
 

(3) Množstvá tovarov, ktoré sú uvedené v prílohách, ktoré boli súčasťou výzvy na 
predkladanie ponúk sú predpokladané, v priebehu plnenia zmluvy môže dôjsť k zmene 
predpokladaného množstva a druhu jednotlivých položiek podľa aktuálnych potrieb 
kupujúceho.  
 

(4) Kupujúci nie je povinný zakúpiť celé predpokladané množstvo tovaru, ani vyčerpať 
predpokladaný finančný objem zákazky podľa príloh, ktoré boli súčasťou výzvy na 
predkladanie ponúk. 
 

(5) Kupujúci požaduje prednostné dodávanie tovaru v spotrebiteľských baleniach podľa 
objednávky kupujúceho. V prípade, že nie je možné dodať spotrebiteľské balenie podľa 
objednávky, je predávajúci povinný dodať veľkosťou najbližšie možné spotrebiteľské 
balenie. 
 

(6) Kupujúci nie je povinný poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar. 
 

(7) Predávajúci je povinný vystaviť faktúru pri každom dodaní tovaru. 
 

(8) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru 
predávajúcemu na doplnenie; lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až dňom 
jej ďalšieho doručenia. 
 



(9) Splatnosť faktúr je 20 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Povinnosť 
zaplatenia je splnená v deň, keď kupujúci dal banke príkaz na úhradu. 

 
Článok V 

Povinnosti zmluvných strán 
 

(1) Predávajúci je povinný: 
a) plniť predmet zmluvy na základe čiastkovej objednávky v súlade s 

požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v prílohách, ktoré boli súčasťou 
výzvy na predkladanie ponúk a všeobecnými podmienkami v prílohe tejto 
zmluvy. 

b) dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t. j. v bezchybnom stave, 
v dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve 
na miesto určenia uvedeného v objednávke. 

c) umožniť kupujúcemu pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a 
kvalitu.  

d) doručiť kupujúcemu spolu s tovarom dodací list, alebo faktúru. 
 
(2) Kupujúci je povinný: 

a) Požadovaný tovar objednať formou písomnej, telefonickej alebo elektronickej 
čiastkovej objednávky z predchádzajúceho dňa pred rozvozom, inak má 
predávajúci právo posunúť termín dodania tovaru  na najbližší závozový deň. 

b) Dodávku tovaru prijať a potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste alebo faktúre 
s dátumom prevzatia, podpisom oprávneného zástupcu kupujúceho s pripojením 
odtlačkom pečiatky kupujúceho. 

 
Článok VI 

Zodpovednosť za škody a záručné podmienky 
 

(1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia. 
 

(2) Zodpovednosť za vady dodaného tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
 

(3) Kupujúci je povinný uskutočniť bez zbytočného odkladu pri príjme tovaru jeho 
prehliadku. 
 

(4) Nebezpečenstvo škody na tovare (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie 
základných hygienických požiadaviek) prechádza na kupujúceho v momente prevzatia 
tovaru kupujúcim. 
 

(5) Právo kupujúceho na reklamáciu pri zistení vád tovaru nemôže byť priznané pokiaľ 
kupujúci nepodá písomné oznámenie predávajúcemu a to bez zbytočného odkladu 
potom, čo vady zistil, podľa charakteru tovaru a to pri preberaní tovaru resp. najneskôr 



do 5 dní od okamihu prevzatia, ak nebolo možné vadu zistiť pri preberaní tovaru, pokiaľ 
nebude pre konkrétne plnenie dohodnuté inak. 

 
(6) Ak predávajúci preukázateľne poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, čo kupujúci 

zistí a uplatní  pri preberaní tovaru, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie tohto tovaru. 
Kupujúci je potom oprávnený požadovať opätovné dodanie tovaru, alebo podľa časovej 
situácie nakúpiť tovar požadovanej kvality u iného predajcu, pričom hodnota zmluvy sa 
znižuje o cenu tovaru, ktorý bol z uvedeného dôvodu nakúpený u iného predajcu. 
 

(7) Predávajúci je pri požiadavke na opätovné dodanie tovaru povinný opätovne dodať 
požadovaný tovar bez vád podľa čiastkovej objednávky do 1 hodiny alebo podľa dohody 
s kupujúcim. 
 

(8) Plynutie záručnej doby podľa druhu tovaru v okamihu jeho dodania nemôže presiahnuť 
dobu uvedenú v prílohách, ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. 
 

(9) Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví u tovaru s dlhšou záručnou dobou hygienická 
alebo zdravotná závadnosť tovaru nie z viny kupujúceho, je predávajúci povinný tento 
tovar vymeniť, čo bude vykonané najneskôr do 1 pracovného dňa od reklamovania 
závady kupujúcim. 

 

Článok VII 
Trvanie a záväznosť rámcovej zmluvy 

 
(1) Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy. 

 
(2) Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné zmluvu ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac. 
 

(3) V prípade, ak predávajúci nebude schopný predmet zmluvy opakovane dodať v 
dohodnutom termíne alebo dodať tovar za dohodnuté ceny, kupujúci má právo okamžite 
od zmluvy odstúpiť. 
 

(4) Výpovedná lehota podľa ods. 2 písm. b) tohto článku začína plynúť dňom doručenia 
písomného oznámenia o jej ukončení druhej zmluvnej strane. 

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 



ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 
 

(2) Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre 
kupujúceho a jeden (1) rovnopis pre predávajúceho. 
 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 
dohode formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 
 

(4) Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou bližšie upravené sa spravujú 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 

 
(5) Pri zániku zmluvného vzťahu si zmluvné strany vykonajú vzájomné vysporiadanie 

záväzkov a pohľadávok. 
 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 

Prílohy: 
1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Čestné vyhlásenie 
3. Opis predmetu zákazky  
4. Zoznam navrhovaných subdodávateľov  
5. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky 

 
 
V Bratislave, dňa ......................                    V............................, dňa .......................... 
      
Kupujúci:                                                   Predávajúci:   
 
 
 

 
........................................................                                    ....................................................... 
           Ing. Lukáš Baňacký        
                     starosta                                                                           
 
 
 


