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Rámcová  zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom 

obedových balíčkov 

uzatvorená v zmysle § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní na základe 
ustanovení §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

      Článok I  

           Zmluvné strany  

 

Objednávateľ  

Názov:  Základná škola Jarovnice 192  
Sídlo:   Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
V zastúpení:  Mgr. Mária Pavlíková – riaditeľka školy 
IČO:    36 158 119  
DIČ:    20 21 383 518  
IBAN:    
Telefón:  0910 906 723  
Email:   zsjarovnice192@gmail.com 
 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
 
Dodávateľ       
Obchodné meno:    
Sídlo:  
V zastúpení:  
Zapísaný: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 
Telefón: 
Email:  
 
(ďalej len „Dodávateľ“)  
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Článok II 

Predmet plnenia rámcovej zmluvy 

1. Predmetom plnenia tejto rámcovej zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať 
objednávateľovi služby spojené so zabezpečením stravovania a dovozom obedových 
balíčkov a záväzok odjednávateľa odoberať od dodávateľa obedové balíčky počas platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy a za dodané obedové balíčky zaplatiť cenu uvedenú v článku V tejto 
zmluvy.   
2.  Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného v zmysle 
§117 a nasledujúcich zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe 
predloženej ponuky zo dňa ................................, na predmet zákazky: „Zabezpečenie služieb 
spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov pre žiakov ZŠ Jarovnice 192“. 
 
3.  Zabezpečenie služieb stravovania a dovoz obedových balíčov zahŕňa službu spojenú s 
prípravou a dodaním obedových balíčkov pre žiakov Základnej školy v obci Jarovnice 192, 
a to počas dní škoslkého vyučovania pri dvojzmennej prevádzke v škole.  

 
Článok III 

Miesto a čas plnenia 
 1.  Rámcová zmluva sa uzatvára v zmysle podmienok verejného obstarávania na obdobie 
od 01.09.2021-30.06.2022 alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, 
ktorý je pre predmet tejto zmluvy stanovený na 195 126,75 Eur bez DPH resp. 234 152,10 

EUR s DPH v závislosti od toho, čo nastane skôr. 
 
2.  Miesto plnenia tejto zmluvy je Základná škola Jarovnice 192, Jarovnice č.192, 082 63 
Jarovnice. 
 
3.  Dodávateľ je povinný zabezpečiť dovoz obedových balíčkov na miesto plnenia 
uvedené v bode 1 tohto článku v dňoch školského vyučovania od 07:30-08:00 hod. pri 
dopoludňajšej zmene, a od 12:00 – 12:30 hod. pri popoludňajšej zmene.  
 

Článok IV 

Podmienky plnenia zmluvy 
  1.  Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať obedové balíčky pre žiakov školy 
počas trvania tejto zmluvy v počte kusov 180 117 kusov na základe schváleného 
dvojtýždňového jedálneho lístka, pričom presné číslo sa môže líšiť hlavne smerom nadol a 
bude určené podľa aktuálneho počtu žiakov v príslušnom školskom roku, ktorí sú oprávnené 
na poskytnutie školskej stravy.  
 
2.   Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať množstvo obedových balíčkov pre 
žiakov 1. a 2 stupňa denne, a to v závislosti od dochádzky žiakov. Dodávateľ sa zaväzuje 
v prípade neprítomnosti žiakov sťahovať obedové balíčky vždy za predchádzajúci deň do 24 
hodín. 
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3.  Objednávateľ je povinný spresniť počet obedových balíčkov najneskôr do 1 hodiny 
k začiatku lehoty na dodanie určenej v článku III bod 3, a to elektronicky na e-mail 
dodávateľa príp. telefonicky. Súčasťou dodania je vyhotovenie dvoch dodacích listov, 
z ktorých si jedno vyhotovenie ponechá objednávateľ a druhé dodávateľ. Odovzdanie 
a prevzatie obedových balíčkov bude potvrdené podpisom oboch zmluvných strán. 
 
4.  Minimálna váha (gramáž) obedového balíčka je ..................g. Do tejto váhy sa 
nezapočítava gramáž vody, minerálok, džúsov a pod.  Obedový balíček je tvorený z min. 30% 
a max. 60% pekárenských výrobkov (chlieb, rožky, sladké pečivo a iné) pričom zostávajúca 
hmotnosť je tvorená z mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Obsah 
balíčka je tvorený zo .......... kusov komodít.  
 
5.  Dodávateľ sa zaväzuje predkladať objednávateľovi na schválenie dvojtýždňový 
jedálny lístok najmenej 7 dní vopred v tlačenej alebo elektronickej podobe. Objednávateľ 
schváli jedálny lístok predložený dodávateľom najneskôr do 12:00 hod. posledného 
pracovného dňa v týždni, ktorý predchádza dvojtýždňu, na ktorý sa jedálny lístok zostavuje. 
 
6. Obedový balíček bude obsahovať počas dvojtýždenného obedového lístka nasledovné 
komodity:  
- 5 dní z dvojtýždňového jedálneho lístka – mäsové výrobky (saláma, šunka, mäsové nátierky 
a iné), 
- 4 dní z dvojtýždňového jedálneho lístka – mliečne výrobky (maslo, jogurt, jogurtové 
mlieko, syry, puding, nátierky a iné), 
- 1 deň z dvojtýždňového jedálneho lístka – rybacie výrobky.  
V prípade nátierok, zeleninových oblôh a ostatných komodít, ktoré pozostávajú z viacerých 
surovín na prípravu jednej komodity sa budú započítavať do príslušného kritériá ako jeden 
kus. 
 
7.  Na základe návrhu objednávateľa, objednávateľ požaduje, aby súčasťou obedového 
balíčka bolo ovocie a zelenina. Obedový balíček nesmie obsahovať výrobky z majonézy. 
 
8.  Dodávateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu kvality dodávanej stravy v obedových 
balíčkoch v súlade s hygienickými predpismi a zásadami zdravej výživy. Dodávateľ je 
povinný akceptovať pripomienky objednávateľa a zabezpečiť nápravu v zmysle vznesených 
pripomienok. 
 
      Článok V  

       Cena  plnenia a fakturácia   

 1.  Cena za celý predmet plnenia bola stanovená na základe ponuky zo dňa 
................................ na predmet zákazky: „Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním 
a dovozom obedových balíčkov pre žiakov ZŠ Jarovnice 192“, obstarávaná v zmysle §117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
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 2.  Cena predmetu plnenia za celý čas trvania tejto rámcovej zmluvy je najviac 
....................... Eur bez DPH (DPH vo výške 20% - ................ Eur), cena s DPH podľa platnej 
daňovoprávnej úpravy  je spolu vo výške ......................... Eur. Cena bola stanovená na 
základe výšky poskytnutej dotácie na 1 žiaka pre 1.stupeň a 2. stupeň základnej školy 
uvedených v tomto článku bod 4. 
 
3.  Predpokladané množstvo odobratých obedových balíčkov je stanovené na 180 117 
kusov počas trvania tejto zmluvy od 1.9.2021-30.6.2022. 
    
4.  Konkrétna cena za dodanie predmetu plnenia zmluvy bude stanovená tak, že po 
uplynutí kalendárneho mesiaca podľa počtu dodaných obedových balíčkov pre žiakov 1. 
stupňa a pre žiakov 2. stupňa Základnej školy Jarovnice č.192, vystaví dodávateľ faktúru, 
v ktorej bude špecifikovať počet dodaných obedových balíčkov pre žiakov oboch stupňov pri 
jednotkovej cene 1,30 Eur (vrátane DPH). 
 
5.  Dodávateľ vystaví faktúru po odsúhlasení množstva dodaných obedových balíčkov za 
daný mesiac. Prílohou k faktúre bude aj dodací list. Objednávateľ potvrdí správnosť faktúr do 
7 dní od doručenia faktúry od dodávateľa. Splatnosť faktúry sa vzájomnou dohodou strán 
zjednáva na 14 dní, pričom rozhodujúcim pre začiatok plynutia lehoty splatnosti je dátum 
doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 
dodávateľovi, ak nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona na doplnenie alebo 
opravu. Leho splatnosti sa v tomto prípade prerušuje, a to až do doby doručenia opravenej 
faktúry.  
 
7.  V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s prípravou, dovozom 
a výdajom obedových balíčkov a osttaných činností dohodnutých v tejto zmluve. 
 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
  1.  Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, sa 
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  
 
2.  Dodávateľ sa zaväzuje, že nedôjde k zvýšeniu ceny a zníženiu gramáže príp. počtu 
kusov v obedovom balíčku, a to počas celej doby trvania zmluvy.  
 
3.  Dodávateľ je povinný doručiť obedové balíčky v zmysle článku 3 tejto zmluvy 
a objednávateľ je povinný obedové balíčky prevziať, pričom prevzatie potvrdí podpisom 
dodacích listoch, z ktorých  po jednom rovnopise obdrží každá zo zmluvných strán. 
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4.  Dodávateľ je povinný likvidovať zvyšky stravy a nevratné plastové obaly na vlastné 
náklady. Dodávateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok upravujúci vstup a pohyb 
osôb vo všetkých objektoch miesta plnenia podľa článku 3 bod 2. 
 

Článok VII 

Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že tak dodávateľ, ako aj odberateľ môžu odstúpiť od 
zmluvy iba z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. 
Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky 
odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
 
2.  Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody, ktoré vznikli porušením 
tejto zmluvy.  
 
3.  Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú  druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  
 
4.  Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne objednávateľovi dotáciu na zabezpečenie 
obedových balíčkov.    

 

Článok VIII 

Riešenie sporov 

1.  Zmluvné strany vyhlasujú, že pre prípad vzniku sporu z tejto zmluvy sa pokúsia 
vyriešiť vzniknuté spory predovšetkým vzájomným rokovaním. V prípade nevyhnutnosti 
súdneho sporu bude konať vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 
 

Článok IX 

Výpoveď  

1.  Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu pričom výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti.  
  

Článok X 

Záverečné ustanovenia 
 1.  Táto rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť v súlade s ustanovením §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
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2.  Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, s jej obsahom 
súhlasia, pokladajú ho za jasný a zrozumiteľný a na znak ich súhlasu zmluvu vlastnoručne 
podpisujú.  
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ 
a jeden rovnopis dodávateľ.    
  
V Jarovniciach ................... dňa .................   V ............................ dňa ................. 
 
Objednávateľ:       Dodávateľ:  
 
 
 
...................................................................   ........................................................ 
          Mgr. Mária Pavlíková 
      riaditeľka školy 
 
 


