
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a násled. Obchodného zákonníka medzi

dodávateľom:

Obchod, meno a sídlo : KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, 962 05 Hriňová

Zastúpená : Ján Malatinec, konateľ

IČO : 46 436 961

IČDPH : SK 2023381514

Registrácia : Banská Bystrica vložka č. 21096/S

Bank. Spojenie : VÚB, a.s. Zvolen

Číslo účtu SK0702000000001333758551

odberateľom

Obchodné meno : Mesto Fiľakovo

Adresa sídla : Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zastúpené : Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta, štatutárny zástupca

IČO : 00316075

DIČ : 2021115052

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 

Číslo účtu : 8570550/5200

IBAN : SK56 5200 0000 0000 0857 0550

BIC : OTPVSKBX

Konečný príjemca : Školská jedáleň pri Materskej škole -  Óvoda, Daxneroval5, Fiľakovo,

ČI. I

Predmet plnenia

1.1 Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je mlieko a mliečne výrobky.

ČI. II

Podmienky dodávky a odberu predmetu zmluvy

2.1 Dodávateľ bude dodávať odberateľovi a odberateľ bude od dodávateľa odoberať po dobu trvania 
tejto rámcovej zmluvy tovar uvedený ako predmet zmluvy. Konkrétne množstvo, druh, cenu resp. 

spôsob balenia tovaru si strany dohodnú na základe telefonických resp. e-mailových, písomných 
objednávok.

2.2 Konkrétnu dodávku predmetu zmluvy, dohodnú na základe telefonickej resp. e-mailovej, písomnej
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objednávky, budú zmluvné strany realizovať tak, že dodávateľ dodá predmet zmluvy s dodacím 
listom, ktorý odberateľ dodávateľovi, po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny 
a kvality predmetu zmluvy, potvrdí. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry.

2.3 Dodávateľ bude prevádzať na odberateľa vlastnícke práva k predmetu zmluvy, dodanému na 
základe telefonickej, resp. e-mailovej, písomnej objednávky a odberateľ sa zaväzuje uhradiť 
dodávateľovi kúpnu cenu, dohodnutú s dodávateľom a uvedenú v dodacom liste a vystavenej 
faktúre.

2.4 Odber uvedeného tovaru bude realizovaný v týždni podľa potreby, pričom po uskutočnených 
dodávkach po dobu jedného kalendárneho mesiaca bude vystavená súhrnná zberná faktúra, resp. 
dobropis, ťarchopis v zmysle zákonač.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, §75 ods. 1 vždy ku 
koncu kalendárneho mesiaca.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy predstavujú zmluvnú 
úpravu práv a povinností pri všetkých objednávkach, ktoré budú na základe tejto rámcovej zmluvy 
realizované.

2.6 Miesto dodávky tovaru je Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo

ČI. III

Cena predmetu zmluvy a spôsob úhrady

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že ceny uvedené v cenovej ponuke, ktorá bola predložená pri verejnom 
obstarávaní v ponukovom liste nezmení počas celej doby plynutia tejto zmluvy.

3.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny v zmysle ustanovenia § 473 Obchodného zákonníka 
v platnom znení. Kúpnu cenu je možné meniť aj smerom navýšenia. Pri zvýšení cien tovaru sa 
postupuje po písomnej dohode oboch strán (vo forme dodatku k RKZ) 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, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.. Dodávateľ v takomto prípade, 
v súlade s ustanovenia § 18 zákona o VO má možnosť najmenej jedenkrát za štvrťrok predložiť 
odberateľovi novú aktualizovanú Prílohu k tejto Rámcovej kúpnej zmluve s vyznačením dátumu 
aktualizácie, doby platnosti, uvedením dôvodu navýšenia ceny (colnými a daňovými predpismi 
alebo štátom uznanou infláciou, zmenou cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, 
zmenou súvisiacou s navýšením cien výrobného závodu alebo vývojom cien na trhu). V prípade, keď 
dodávateľ novú aktualizovanú Prílohu nepredloží, pôvodná Príloha zostáva v platnosti. Navrhnutú 
zmenu cien doručí dodávateľ odberateľovi písomne min. 5 dní pred platnosťou nových cien.

3.3 Zmena dohodnutých jednotlivých cien je možná iba písomným dodatkom, na základe predloženia 
dokladov k nahliadnutiu, na ktorých sú uvedené ceny dovozných, colných, daňových a iných 
štatistických ukazovateľov, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu plnenia zmluvy a budú mať dopad 
na dohodnutú cenu presahujúcu 5 % z vysúťaženej ceny.

3.4 Súčasťou zmluvy je Príloha - cenová ponuka jednotlivých komodít, ktoré boli dodané predávajúcim 
pri verejnom obstarávaní v júni 2017.

3.5 V prípade poskytnutia zľavy zo strany predávajúceho sa neuplatní článok o písomnej dohode 
uvedenej v bode III.

3.6 Odberateľ uhradí dodávateľovi kúpnu cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude 
odberateľom potvrdený dodací list, najneskôr do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

3.7 V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za predmet zmluvy zrealizovaná vo zvlášť 
dohodnutom termíne, čo musí byť uvedené na dodacom liste, resp. vo faktúre.

3.8 Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa dohodli
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zmluvné strany, že odberateľ zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania platby.

ČI. IV
Podmienky odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a zodpovednosť za chyby

4.1 Miesto odovzdania a čas odovzdania predmetu zmluvy je určený podľa konkrétnej telefonickej, 
resp. e-mailovej, písomnej objednávky.

4.2 Dopravu predmetu zmluvy do sídla odberateľa zabezpečuje dodávateľ.
4.3 Odberateľ je pri prevzatí predmetu obstarania povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, 

balenie, a svoji podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb 
predmetu zmluvy, resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste túto skutočnosť ihneď pri 
preberaní predmetu zmluvy u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich 
akceptovanie dodávateľ potvrdí na dodacom liste podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje 
odberateľ dodávateľovi podpisom dodacieho listu.

4.4 Ak pri prevzatí predmetu zmluvy zistí odberateľ neúplnosť dodávky a túto skutočnosť potvrdí na 
dodacom liste aj dodávateľ, je dodávateľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodať 
odberateľovi chýbajúce množstvo obratom.

4.5 Ak pri prevzatí tovaru zistí odberateľ, že ide o dodávku nekompletného predmetu zmluvy, 
nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, resp. poškodeného, dodávateľ je povinný dodaný predmet 
zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 Odberateľ je povinný reklamovať vadu akosti tovaru u dodávateľa najneskôr do 1 dňa po tom, čo 
ju zistil, inak jeho právo na reklamáciu týchto vád zaniká. Chybný tovar dodávateľ vymení
v dodatočnej lehote, dohodnutej s odberateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.7 Kontaktnou osobou predávajúceho je p. Dibala č.tel. 0917356885
4.8 Kontaktnými osobami kupujúceho sú: Agneša Magová 0905981622

ČI. V
Doba platnosti zmluvy

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2017 do 31.8.2018
5.2 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť 

písomná a výpovedná lehota je 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

5.3 Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov z konkrétnych telefonických, resp. 
e-mailových, písomných objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy.

ČI. VI
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrady vlastníctva

6.1 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z dodávateľa na odberateľa dňom 
skutočného prevzatia tovaru odberateľom alebo dňom, kedy bol odberateľ povinný si tovar podľa 
tejto zmluvy prevziať, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

6.2 V prípade, že odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, vzniká dodávateľovi nárok na 
vrátenie predmetu obstarania.

6.3 Tovar prejde do vlastníctva odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny dodávateľovi. Zaplatenie 
je uskutočnené až odovzdaním peňažnej hotovosti dodávateľovi alebo pripísaním sumy na účet 
dodávateľ pri bezhotovostnom prevode.
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ČI. VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva je platná a účinná deň po jej zverejnení na webovej stránke obstarávateľa.
7.2 Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku.
7.3 Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár.
7.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali.

V Hriňovej, dňa: Vo Fiľakove, dňa:
KOLIBA Trade, s.r.o. Mesto Fiľakovo

Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta
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Ján Malatinec- konatef



Cenová ponuka pre MŠ Óvoda Daxnerova 15 Fiľakovo

Príloha č.1

na obdobie 02.09.2017 - 31.08.2018

MJ

Cena za MJ Cena za MJ
bez DPH s DPH

Kravské mlieko 1,5% UHT 1 0,59 0,65
Maslo 85% kg 5,52 6,07
Syr tipu Eidam 45% kg 4,5 5,40
Syr tavený 50%  150 g ks 1,05 1,26
Syr Plesnivý 120 g ks 0,77 0,92
Smotana na varenie 12%, 1 1,77 2,12
Smotana kyslá 14% 180 g ks 0,33 0,40
Jogurt smotanový 125g bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a konzervačných 
látok.

ks 0,28 0,34

Tvaroh hrudkový kg 3,12 3,74
Bryndza pasterizovaná kg 6,29 7,55
Tvarohový dezert ks 0,28 0,34

Hriňová 26.6. 2017


