
Predmet zákazky: DODÁVKAzeleniny a ovocia  PRE SOŠ DREVÁRSKU, ZVOLEN

kód
Cena za 

MJ s DPH  
Cena spolu 

bez DPH 
Cena spolu

tovaru v eur v eur s DPH

v eur

1 banány-  žlté 500 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

2 bazalka 0,3 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

3 brokolica 10 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

4 cesnak 1 trieda 8 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

5 cibuľa žltá 60 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

6 cibuľka jarná 5 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

7 citrony  1 trieda 80 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

8 cuketa /zelená, žltá/ 20 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

9 cvikla červená 5 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

10 grapefruity /žlté, ružové/ 100 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

11 hliva ustricovitá 14 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

12 hrozno /biele, ružové/ 350 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

13 hrušky -cca  200 g 80 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

14 jablká/zelené, červené/ cca  300 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

15 kaleráb gigant 10 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

16 kaleráb mladý 200 ks 10% 0,000 0,0000 0,0000

17 kapusta čínska 1 trieda 30 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

18 kapusta hl.biela 100 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

19 kapusta hl.biela - rezaná 100 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

20 kapusta hl.červená 60 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

                                                                   OPIS, MNOŽSTVO A ROZSAH ZAKÁZKY                                               Príloha č.1

Por.č
.

Názov tovaru
Predpokladan

é množstvo

Objednávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ AKO SÚČASŤ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY DREVÁRSKEJ VO ZVOLENE, LUČENECKÁ CESTA 
2193/17, 960 01 ZVOLEN

MJ
Cena za MJ 
bez DPH v 

eur

Sadzba 
DPH



21
kapusta hl.červená - 
rezaná

50 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

22 kapusta kyslá 125 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

23 karfiol očistený 1 trieda 20 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

24 kel 15 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

25 kiwi volne 1 trieda 20 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

26 kôpor 2 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

27 mandarinky 1 trieda 100 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

28 mäta 1 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

29 mrkva praná 100 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

30 paprika mix 10 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

31 paprika PCR 80 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

32 pažíka 0,5 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

33 petržlen 10 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

34 petržlenová vňať hladká 5 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

35 pomaranče 1 trieda 80 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

36 pór 1 trieda 22 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

37 rajčiaky chery- voľné 2 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

38
rajčiaky strapcové 1 
trieda

130 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

39 reďkovka biela 5 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

40 reďkovka červená 13 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

41 rukola 12 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

42 šalát biondo rosso 5 ks 10% 0,000 0,0000 0,0000

43 šalát ľadový 40 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

44 šampiňóny 10 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

45 tekvica maslová 10 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

46 uhorky hadovky 65 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000



47 uhorky šalátové 66 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

48 zemiaky konzumné 3000 kg 10% 0,000 0,0000 0,0000

49 zeler 15 kg 20% 0,000 0,0000 0,0000

Cena v EUR za celý 
predmet zákazky

x x x x x 0,0000 0,0000

Dňa:

Odberateľ  upredňostňuje dodanie slovenskej produkcie  ,  aj dovozové ovocie a zelenina bude  najvyžšej kvalite / 1 
TRIEDA  pri každej položke 

Dodávateľ je pri dodávke tovaru zaviazaný dodržiavať hygienické zásady, normy a predpisy na prepravu, skladovanie a
manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy. 

Tovar musí byť dodaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe a platných
legislatívnych požiadavkách pre tieto tovary. 
Jednotková cena tovaru musí byť dodržaná bez ohľadu na veľkosť balenia.
Uvedené množstvo tovaru je orientačné a nie je pre objednávateľa záväzné.

Dodávateľ:

IČO:
V:

Adresa

Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade
zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu , alebo pri celoplošnom znižovaní cien jednotlivých druhov potravín. 

Dodávateľ akceptuje prijem objednávok telefonicky, (mailom - potvrdenie o prečítaní) do 14,00 hod. na následujúci
deň -  dovoz  najneskoršie do 06,00 hod.



RÁMCOVÁ DOHODA 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
Kupujúci: Stredná odborná škola drevárska  
            Adresa: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01  Zvolen 
Zastúpený:   Ing. Pavel Laššák, riaditeľ 

IČO: 37956469 
DIC:    2021881081 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0039 3934  
Tel.: 045/5242172 
Email: zssdrevzveu@gmail.com 

                       (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Predávajúci:  
 Adresa:  
Zastúpený:   
 IČO:    
 IČ DPH: 
 Zapísaný v obch. registri:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 Tel.:  
 Email:  
  (ďalej len „predávajúci“) 

 
 

II. Preambula 
 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou 
hodnotou § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 
Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami. 

 
 

III. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – čerstvého ovocia zeleniny podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, 
na základe čiastkových objednávok.  

2. Uvedené množstvá sú predpokladanými množstvami, nie sú pre kupujúceho záväzné. Kupujúci 
bude špecifikovať jednotlivé množstvá podľa svojich aktuálnych potrieb v čiastkových 
objednávkach.  

 
 

 
 
 
 



IV. Dodacie podmienky 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. tejto zmluvy v množstve podľa 

čiastkových objednávok nahlásených telefonicky, alebo emailom na adresu dodávateľa do 14:00h a 
dodať najneskôr do 6:15 hod. nasledujúceho dňa od  prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento 
tovar prevziať.  

2. Miesto dodania: Školská jedáleň pri SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen – prevzatie na 
základe dodacieho listu, ktorý svojim podpisom potvrdí poverený zamestnanec.  

3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, 
aby bola zabezpečená kvalita potravín z hľadiska záruky, druhu výrobku.  

4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

•  Dodacie listy pri každej dodávke, faktúra jedenkrát mesačne. 
          

V. Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena bola určená ako výsledok postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 
2.  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 a preberacie protokoly na ktorých bude vyznačená 
jednotková cena s DPH aj cena za množstvo s DPH. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní  odo dňa jej 
doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň poukázania príslušnej finančnej 
sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

3. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 
4. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
5. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to 

v prípade zavedenia tzv. akciových cien na trhu, alebo pri celoplošnom   znižovaní cien jednotlivých 
druhov potravín.                                                                                                                           

 
VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 
Kúpna cena je nemenná. Zmena ceny je možná v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, 
prípadne iných právnych predpisov. 

 
VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 
Kupujúci neprevezme tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry alebo množstva špecifikovaného 
objednávkou. Trikrát opakované nedodržanie povinnosti dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude 
zároveň považované za porušenie zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom, čoho dôsledkom bude 
ukončenie Rámcovej dohody. 
 

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 množstve spresnenom v objednávke do skladu kupujúceho, čo kupujúci 
potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2. Predávajúci bude prepravovať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy len motorovými vozidlami, 
ktoré majú osvedčenie o hygienickej spôsobilosti od príslušného orgánu potravinového dozoru. 
Prepravné prepravky budú čisté.  

  
Kupujúci je povinný: 
1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať prostriedkami elektronickej komunikácie, 

ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 12 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa nedohodnú inak. 



V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za 
neúplné vybavenie.  

 
IX. Zmluvné pokuty a sankcie 

 
Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami je dojednaný zmluvný úrok 
z omeškania:  

 
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy /do 24 hod. od doručenia 

objednávky/ pokuta vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu čiastkovej objednávky za každý 
deň  omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú 
náhradu škody. 

b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu fakturovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa 
považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 

c) Pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany dodávateľa, predovšetkým pri 
nedodaní určitého typu objednaných potravín, vzniká objednávateľovi nárok uplatniť si voči 
dodávateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej vysúťaženej sumy tejto 
zákazky za každé takéto porušenie jednotlivo.  

d) Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty špecifikovanú v tomto článku Zmluvy 
považujú za primeranú. 

 
 

X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 
XI. Zodpovednosť za vady a záruka 

    Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: 
1. Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 

24hodín odo dňa prevzatia tovaru, a to aj písomne. 
2. 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 2 dní od ich zistenia, a to písomne. 
3. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 2 dní od 

doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci povinný vysporiadať 
do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

4. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a vyrovnanie 
sa s kupujúcim, a to dodaním bezvadného tovaru za tovar vadný, alebo poukázaním časti kúpnej ceny 
zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet kupujúceho. 

5. Záruka sa vzťahuje na kvalitu potravín. Kvalitou potravín sa myslí jej použiteľnosť v rámci výrobcom 
určenej doby spotreby tovaru. 

 
 

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa bude 
riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

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

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj predávajúci 
jedno vyhotovenie. 

4.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke www.vucbb.sk. 



5.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 4 mesiace odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a to od 
26.4.2021 do 31.8.2021 alebo do vyčerpania limitu hodnoty zákazky bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr.  
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy.  
7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak: 
 a) predávajúci dodá tovar po dátume spotreby, 
 b) ak predávajúci nedodrží dodanie tovaru v lehote podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. 
      c) v prípade, že zmluvná cena je opakovane nedodržaná 3 krát . 
 
 

V, dňa:                               Vo Zvolene, dňa:  
 
 

 
_________________________________    ____________________________ 

    predávajúci                         kupujúci 
 
 
                 Ing. Pavel Laššák            
                                                         riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





19   kapusta hl.biela - rezaná 100 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

20   kapusta hl.červená 60 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

21   kapusta hl.červená - rezaná 50 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

22   kapusta kyslá  125 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

23   karfiol očistený 1 trieda 20 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

24   kel 15 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

25   kiwi volne 1 trieda 20 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

26   kôpor 2 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

27   mandarinky 1 trieda 100 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

28   mäta  1 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

29   mrkva praná 100 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

30   paprika mix 10 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

31   paprika PCR 80 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

32   pažíka  0,5 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

33   petržlen 10 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

34   petržlenová vňať hladká  5 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

35   pomaranče 1 trieda 80 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

36   pór 1 trieda 22 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

37   rajčiaky chery- voľné 2 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

38   rajčiaky strapcové 1 trieda 130 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

39   reďkovka biela 5 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

40   reďkovka červená 13 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 

41   rukola 12 kg   10% 0,000 0,0000 0,0000 

42   šalát biondo rosso 5 ks   10% 0,000 0,0000 0,0000 

43   šalát ľadový 40 kg   20% 0,000 0,0000 0,0000 










