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Rámcová dohoda

,,Rózne potravinárske výrobky a vajciď'
(ďalej len ,,zmluvď')

lzatvorená podťa § 269 ods.2 a § 409 Obchodného zélkowika, zákon é. 5131199l Zb.
v znení-neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

rupu"rúcI:
Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
So sídlom: Pod lesom 6, 060 01 Keimarok
Zastúpená: Mgr.DanielaPichnarčíková,riaditel'ka
IČo: 17149975
DIČ: 2020703509
IBAN: SK 31 8180 0000 0070 0051 3385
BIC:
Email: riaditel@csskeznrarok-kk.vucpo.s

(ďalej aj len ako,,Kupujúci")
a
pnnoÁva.rúcI:

Obchodné meno: ALLINMARKET, s.r.o.

Sídlo: Michalská 18,060 0l Kežmarok
lČo: 51238365
DIČ: 2120637794
IČ opH: sK21206377g4
obchodná spoločnosťj e zapísanáv OR Prešov
Oddiel: sro vložka č. 3555l/P
Menom spoločnosti koná: Mgr. Kristian Majerčrák
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK58 7500 0000 0040 2529 6854
BIC:
Kontaktná osoba: Mgr. Kristian Majerčák
Tel.:

Mobil: 0948400394

E-mail: majercaklaistian@llinmarket,sk

(ďalej aj len ako ,,Predávajúci")
Podkladom pre uzavretie tejto zrrluvy je výsledok verejného'obstarávaniapodťa zákona34312015 Z, z,
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,ZYO") na predmet zákazky ,,Rózne potravinárske výrobky a vajcia", ktorej viťazom sa stal
predávajúci.

čMnok č.I
Predmet zmluvy

1.1 Účelom tejto zrrrluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzaŤtáranie čiastkoqých
objednávok (ďalej len ,,objednávok") medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieťom zabezpečiť opakovarrú
a kontinuálnu dodávku potravín pre Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6, 060 01
KeŽmarok a prevádzku Domov sociálnych služieb v llubici, Generála Svobodu 139, 059 71 I]ubica

2



v ávislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zrrluvou a
jednotlivými objednávkami.
1,2 Yzájomné práva a povinnosti znluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, pokial'
obj ednávka uzavretá meďzi zmluvnými stranam i na zaklade a v rozsahu tejto zmluvy neustanoví inak.
1.3 Predmetom tejto zmluvy je záv'azokpredávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy riadne
a vČas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č, l ,,Zoznamtovaru - Rózne potravinárske
uýrobky avajciď'tejto zmluvy (ďalej len ,,tovar'').
1 .4 KuPujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru
z dóvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spíňa parametre čerstvos ti, aW čas zostáva
do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti.
1.5 V PríPade ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento
nePreberie a bude to považovať zatrubé porušenie zrrluvy, Neprevzatý tovar nemóže byť predmetom
fakturácie.
1,6 V PríPade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim sa kupujúci zavázujeriadne a včas dodaný
tovar od predávajúceho prevziať azap|atiť predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v súlade s čl. IV. tejto
zmluvy.
1.7Kupujúci jeoprávnenýv objednávkeobjednaťajtaky tovar,ktonýniejeuvedenévpríloheč. l
k tejto zmluve alebo iný druh tovaru nazaklade zmenenýchpožiadaviek navýživovéa nutričné hodnoty
stravy pre klientov.
1.8 Predávajici sa zaván$e počas celého trvania tejto mlluvy mať v obchodnej ponuke a k dispozícii
pre kupujúceho celý sortiment tovaru podťa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
1.9Zmlwnéstranysadohodli, žerozsahamnoátvotovaruuvedenévPdloheč.1 ktejtoznluvejelen
orientaČné a skutoČne odobrané mnohtvo sa bude odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho po dobu
trvania tejto zmluvy.
1.10 Predávajúci sa touto zmluvou zav?izuje dodávať tovar, ktoqý musí spíňať všetky zákonom
stanovené normy a musí byt' l. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto zmluvy vykonávať
v súlade s PrísluŠnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej oblasti,

,JÍ.lil;l';.u,
2.7 Predávajúci sa zzvťiz,lje dodávať kupujúcemu tovar podl'a článku I. tejto zmluvy priebežne počas
Platnosti tejto zrrluvY do miesta dodania tovaru nazákJade rozhodnutiazodpovednej osoby, ktoré uvedie
v Čiastkovej PÍsomnej alebo telefonickej objednávke, termín a čas doručenia tovaru. Spolu s tovarom
bude doručený dodací list.
2.2Tovar bude dodávaný naziklade objednávok vystavených zodpovednou osobou kupujúceho, ktoré
budú obsahovať mnoŽstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu plnenia. Kupujúci móže
PoŽadované dodávkY objednať formou telefonickej objednávky, V prípade oneskorenia predložených
objednávok Predávajúci nemóže byť saŇcionovaný zaneúplné, oneskorené dodanie tovaru.
2.3 SÚČasťou závázkl predávajúceho podl'a tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t. j.
zabezPeČenie komPletiácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia.
2.4 DoPravu Predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje
Predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením
alebo znehodnotením.
2,5 Na tento ÚČel Predávajúci vlastlrí platné osvedčenie Regionálnej veterinrámej a potravinovej správy
SR o hYgienickej sPósobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle
Potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na zÁklaďe zmluvného
vďahu s doPravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej
sPÓsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spósobilé na prepravu predmetu zál<azl<y. Zpredtožených
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Potvrdení musí byt' nejmé, Že prevádzka uchádnča spíňa všetky príslušné hygienické požiadavl<y

Podl'a osobitných PredPisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu hlbokozmrazených potravín a ich
uvádzanie natrhv Slovenskej republike, resp. uvádzanie natrh avývozdo členských štátovEurópskej
únie.

čHnok č.III.
Kúpna cena

3.1 KÚPna cenaje stanovená podťa ziákona NR SR 1811996 Z.z. o cenáchv zrení neskorších predpisov
a vYhláŠkY MF SR ě. S711996 Z,z.,I<torousa vykonáva ákon NR SR č. 18/199 6 Z.z. o cenách v zneni
neskorších predpisov.
3.2KÚPnacenatovaru dodaného počas trvaniannluvy (24 mesiacov)bezDpH 8.230,,74€

VýškaDPH 1,641,49 C
Kúpna cena tovaru s DPH 9.872,23 C

KÚPna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovozrej prirážky
a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia.
3.3 Cenu tovaru je moŽné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dójde k zmene zÁkonných
Podmienok Pre v'ýPoČet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. V prípade nárastu cien potravín
(inflácie) PoČas Platnosti tejto zrrluvy sa móže zwšiť cena dodávaných potravín po dohode dodávatel'a
a odberatel'a formou písomného dodatku k zmluve, maximálne o túto mieru inflácie.
3,4 V PríPade, ak sa Po uzatvoreni mlluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež
ako "niŽŠia cena") za rovnaké alebo porovnatelhé plnenie akoje obsiahnuté v tejto zmluve a predávajúci
uŽPreukázatel'ne v minulosti zatakúto niXiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom
rozdiel medzi niŽŠou cenou a cenou podťa tejto zrrluvy je viac ako 5 %o v neprospech ceny podťa tejto
zmluvY, zaváruje sa Predávajúci poslgrtnúť kupujúcemu pre takého plnenie objednané po preukiázaní
tejto skutoČnosti dodatoČnuzÍavuvo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podl'a tejto zmluvy
a nižšou cenou' 

článok č. IV.
Platobné podmienlry

4.1 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh tovaru
podťa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zrrrluvy.
4,2 KÚPna cena je sPlatná na základe faktúry, ktorá bude kupujúcemu odovzdaná minimálne raz
mesaČne. FaktúrY musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny, povinnou
Prílohou faktúryje dodací list skutočne prebraného tovaru kupujúcim. Lehota splatnosti faktúryje do
30 dní odo dňa jej doruČenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej
finarrčnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4.3 V PríPade, ak faktura nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude absentovať
dodací list, kuPujúci je oPrávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že prestane
PlYnúť lehota sPlatrrosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku opraviť
alebo vYstaviť novÚ. Na opravenej alebo novej fakture vyznaěínoqý dátum splatnosti faktúry.
4,4,Dodávatel' bude tovar fakturovať podťa potreby priebežne, ale najmenej raz mesačne za tovar
dodaný v danom mesiaci. Faktúru dodávatel' doručí odberatel'ovi spravidla tretí pracovný deň pred
koncom mesiaca' 

čHnok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru

5,1 KuPujúci si vYhradzuje Právo odmietnuť prcvziať tovarz dóvodu nedodržania ceny, akosti, šhuktúry
alebo mnoŽstva tovaru ŠPecifikovaného v objednávke, pokiať sa zmluvné strany nedohodnú inak.
KuPujúci odmietne Prevziať tovar aj v prípade ak hlbokozmrazené výrobky budú javiť znaky po
rozmrazenÍ, budú s obsahom vodY, kupujúci identifikuj e cudzí zápach.V prípade ak predávajúci poruší
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l)rílolra č, - Nár,Ilr ttn 1llttcttie kritórii (cerlová 1lorrtrl<rr)

Skuplny potravín
PředFokladáné

množstvo

na 24 meslacov

Jedn.cene

bez DPH

Spolu cena

bez DPH

Spolu cena

s DPH

1. bb pudirrg 2509 ks 16 t,t34 18,t4 27,77 €
2- bobkový lišt 5g ks 1B 0,74t 2,54 3,05 €
3. cestoviny kollenka nevaJeČné 400e kg 1,44 I,245 L79,28 2t5,74
4 ces_t9viny, fliačky nevaječné 400g kg 42 t,245 52,29 62,75 €
5 qqstgvilly šlroké rezance neva]čné 400e kg 120 I,245 I49,40 L79,28 €
6 cestovlny niťovky nevaJečné 400s kg t4 L,245 17,43 20,92€
7, cukor kl}štálový kg 530 0,52L 276,L3 33L,36 €
8 cukor prášklrvý Kg 58 0,58 33,64 40,37 €
9 cukor vanilkový 20g ks 288 0,056 t6,L3 L9,35€
10. cukor škorlcový 20g ks 40 0,085 3,40 4,08€
11. červená repa 680 g ks 236 0,569 734,28 76I,14€
72. čaj ovocný 40g ks t78 0,734 130,55 t56,78 €
13, čaj bylinkový 308 ks 208 t,02 2L2,t6 254,59 €
14 čalamáda 670 8 ks 32 0,667 27,34 25,6t€
15 detská výžlva 19Og ks 360 0,43L9 t55,48 186,58 €

6 džem 350g ks 256 t,06 27t,36 325,63 €
7. fazula suchá blgla 0,5 kg Kg 29 t,435 4L,62 49,94 €

18 iazurové struky 735 ks 30 0,9158 27,47 32,97 €
19. 3ranko 400 g ks 22 2,88 63,36 75,03 €
20 guíóčky cereálne čokol. 1,50g, ekv,6009 Ks t28 0,481 6L,57 73,88 €
2t. hrášok s mrkvou 1/1 ks 52 1,03 53,56 54,27 €
2. hrášok sterilizovaný 850g (5 2t0 1,13 237,30 284,76 €

23. horčica 950g (s 50 0,863 43,L5 5t,78 €
24 hrach suchý polený 0,5 kg (g 34 0,662 22,5L 27,0L€
Z.6 hístka s,o9e, --lk,

4 t,4L 5,64 6,77 €
)_7 chren strúhaný 1709 s 56 0,477 26,7! 32,05 €
l8 kakao 100 g s 50 0,543 27,t5 32,58 €
29 huby šamplóny králanÉ 400 g lt, 84 o,597 50,15 60,18 €
30 kapla 640g ks 1.8 0,76 13,68 t6,42€
3,J-. (apusta kyslá sáčok 1 kg ks 84 1 84,00 100,80 €
32 (apusta červená sterll. 680 g Ks 32 0,693 22,t8 26;61 €)a
JJ. melta 500g ks 16 0,8798 14,08 ],6,89 €
34. kečup Jemný 900 g ks 62 1,368 84,82 101,,78 €
36. kompót broskyne 850 g ks 464 0,936 434,30 521,,16 €
37 kompót Jahod a 4t0 E ks 540 0,72t 389,34 467,2I€
38 kompót ananás 560 s ks 24 0,9408 22,58 27,to€
39. korenle bazalka sušená 9g ks t2 0,356 4,27 5,].3 €
40 korenle bravčové pečené 20g ks 10 0,4489 4,49 5,39 €
4t, korenle grllovacle 35g ks 12 0,2458 2,95 3,54 €
42 ks 30 0,23t9 6,96 8,35 €
43, korenle ělna25g ks 26 0,4489 t1,,67 14,01€
44, korenle člerne mleté 20g ks 118 o,297 35,05 42,Q6 €45 lglgn|e 4edvedí cesnak 5g K5 8 0,301 2,4t 2,89 €t6 korenie pizza 2QE , ks 1( 0,4489 4,49 5,39 €47, korenje celé člerne 2Qg ks 30 0,297 8,9J. 10,69 €48, korenle kurla 20g ks 40 o,4489 1,7,96 ?1 qq, f
49 korenle ryby 208 ks t2 0,44B9 5,39
50 kópor sušenÝ 9r

krupica 500g
ks 44 0,356 1§,6652

22 0,699 15,38 lfiS$ fi KEŤ, s.r.o
Michatská ,ltl, 

060 0] l(cržrnar
lČ(): 51 23s 365

tČ opFt: SK2120637794



53

54 kg 16 0/636 1,8 1,€

55 ks 1].B 0,55 G6,08 79,30 €
56 ke 12 t,749 20p9 25,19 €
57 ks 10B 0,936 ].01,09 L2L,37€
s8.

...vJvl ql lNo / E|

mák řirlóki - ^, .l.f,_ .- _ ^ _
ks 110 0,L02 ,J,1",22

13,46 €
9. ks 24 1,06 25,44 30,53 €

60, ks L74 1,,02 t77,48 212,98€
].

ks L4 3,323 46,52 57,t7 €
62

l(g 342 0,355 72L,47 t4s,69 €
63. kg 500 0,355 l77,50 21,3,00 €
54.

ks 34 0,23 7,82 9,38 €
55

ks 484 L,25 605,00 726,0a€
J6 k8 20 0,57I L1,,42 73,70€
67. l(s 288 0,595 200,16 240,79 €
j8. ks 770 0,375 63,75 76,50 €
;9 ks 80 0,25 20,oo 24,00€
70 ks 30 0,25 7,50 9,00 €

s 567I 0,035 ].,96 2,35 €
72. (s 590 0,27 L23,90 t48,68 €
73. 'asca rFlá ?no

(s 34 0,95 32,30 38,76 €
74.

- --'-:-o *
asa, dňrón4 )^-

(s 48 0,23 II,04 L3,25€
7s. yza gutatá 1 ks

-

arrllnlrv r, ^ló!l { 1e-

(s 52 0,186 9,67 11,61 €
76 í8 584 0,915 534,36 641,23€
77. sirup 0,7 .xtra ňu.tJ--

_
38 0,674 23,33 28,oo€

78. ks 4t6 !,I77 489,63 587,56 €
79,

-

P

t(g 168 0,25 42,0o s0,40 €,
80. Kg 138 7,245 171,8L 2o6,L7 €
81 ks 2Q 0,707 L4,L4 16,97 €
82.

ks

kg

18 0,2134 3,84 4,6t€
83. 82 I,245 !02,09 t22,57€
34.

kB

kg

kg

54 0,702 37,9t 45,49 €
85, 72 0,365 26,28 31,54 €
86.

168 t,245 209,76 250,99 €
ks 26 1,105 28,7387.

88.

34,48 €ullvl Ny )Lel lllzovane bdug ks 360 0,8299 298,76 358,52 €Vegetá 200R

-

l(s 86 0,83889, 72,07 86,48 €

90,
,L§glq J^6 vtulU

vňať petržlenová
kg 18 4,804 86,47 t03,77 €
Ks 160 0,356 56,96 68,35 €9L. vaJcla ks 2777 o,22 610,94 733,13 €92, korenie, amerlcké zemlaky 3Og ks 50 22,45 26,93 €93. korenle eulášové 3oo ks 50 0,2596

5polu;
12,98 15,58 €

8 230,74 € 9 872,23€

-,

, 5.ř.l].
Kežmarok
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Opis predmetuzákazky

Rózne potravinárske výrobky a vajcia

1. Predmetomzákazkyje nákup a dodávka róznych potravinárskych výrobkov . Tovar musí byt'
dodaný nePoŠkodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatel'nost'ou
PÓvodu Podl'a poŽiadavky verejnélro obstarávatel'a v týchto sút'ažných podkladoch a v súlade s
Platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčast'ou predmeíu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s
doPravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto
urČenia. MnoŽstvá sú urČené podťa súčasného stavu stravníkov a nie sú pre obstarávatefa
závázné. Budú upresnetré pravidelrrými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek
predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto sút'ažných podkladov.
la. Predrnetzákazky musí spíňat'všetky zákonomstanovené normy pre daný predmet zákazky,
musí bYt'Prvej akostnej triedy a musí spíňat' všetky požiadavky na zdravotn e nezávadný tovar.
2. Súčast'ott zákazkyje aj nákup a dodávka vajec.
Tovar musí bYt' dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s
vYsledovatel'nost'ott PÓvodu podl'a požiadavky verejnélro obstarávatefa v týchto sút,ažných
Podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a PÚ, Srieast'ou predm etu zákazky sú aj
súrvisiace sluŽbY spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného
tovaru do skladu na miesto urČenia. Mrrožstvá sú určené podl'a súčasného stavu stravníkov a nie
sú Pre obstarávatel'a závázné. Budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba
jedrrotlivých PoloŽiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto sút,ažných
podkladov.
2a. Yajcla - trieda A, vel'kost' L vel'ké (639 až 72g), GMO FREE, Vaicia sú balené po 30 ks,
vol'ne ložené.
2b, Predmet zákazkY musí spíriat' všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky,
nrusí bY'Prvej akostne.| triedy a musí spíňat' všetky požiadavky nazdravotne nezávadnÝ tovar.

- doba sPotrebY dodávaného tovartr nesmie v čase dodávky tovaru prekročit'prvú tretirru doby
sPotrebY, trvanlivosti alebo záručnej doby vyznačenej na dodacom liste alebo tovare, odo dňa
výrobY/Plnetria tovaru alebo balenia tovaru. V prípade, že d,od,ávané položky budú balené
v obale, musia bý'oznaČené v štátnom jazyku s minimálnymi údajmi - názov výrobku,
obchodné meno výrobku, hmotnost'výrobku, dátum spotreby, spósob skladovania v súlade
s Nariaderrím EP a rady EÚ Č, 116912011, Vyhláškou MPRV SR č.24312015 azákonom č.
11912010 Z,z, o obaloclr a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

Rózne potravinárske výrobky a vajcia



Yajcia
požiadavkv na vaicia:
PÓvod tovaru, ktorý je predmetom zákazky musí byt' preukázatel'ne od výrobcu, alebo
dodávatel'a, ktorému bolo pridelené veterinárne kontrolné číslo o schválení prevádzky výrobcu
resp. spracovateťa. póvod tovaru musí byt' jednoznaěne preukázatelný.
Doba sPotrebY dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročit'prvú tretinu doby
sPotrebY, trvanlivosti alebo záruČnej doby vyznačenej na dodacom liste alebo tovare,odo dňa
výrobY/Plnenia tovaru alebo balenia tovaru. V prípade, že dodávané položky budú balené
v obale, musia bYt' oznaěené v štátnom jazyku s minimálnymi údajmi _ názov výrobku,
obchodné meno výrobku, hmotnost' výrobku, dátum spotreby, spósob skladovania v súlade
s Nariadením EP arady EÚ Č. 116912011, Vyhláškou MPRV SR č.24312015 azákonom č.
119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

Spoločné požiadavk}r:

Dodaný tovar musí spÍRať vŠetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle
ustanovení výnosu MP a MZ SR č.2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byt' označený na obale
vsúlades§9zákonaČ.I52ll995Z.z.vznenineskoršíchpredpisovopotravinácha§3Výnosu
Ministerstva PÓdohosPodárstva Slovenskej republiky a Ministers tva zdravotníctva Slovenskej
republiky.

Podl'a Potravinového kódexu SR verejný obstarávatef nepreberie od dodávateťa predmet
zákazkY, ktorý nie je viditefne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula,
Za nePrebratý tovar nie je prípustná fakturácia a odberatel' nie je povinný platiť za neprebratý
tovar.

Dovoz tovaru bude zabezpeěený v zmysle platných zákonov vzt'ahujúcich sa na predmet
zákazkY, vo vhodne vYbavených dopravných prostriedkoch, takým spósobom, aby sa zachova|a
j eho zdrav otná b ezchybno st'.

V PríPade PoruŠenia Platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti
Potravín zo stranY Dodávatel'a a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného
orgánu, Preberá Dodávateť na seba všetky náklaďy, súvisiace s prípadným sankčným postihom
Obj ednávatel'a kontrolným orgánom,

Odkaz technickej ŠPecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaruje uvádzanýz dóvodu
garantovania minimálnYch kvalitatívnych parametrov tovaru. pripúšťa sa tovar podťa
technickej ŠPecifikácie nahradit'ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších vlastností a
kvality.

PredPokladané mnoŽstvá sú iba orientačné, určen é na základe predchá dzajúcej spotreby
verejného obstarávatel'a a budú verejným obstarávateťom upravované počas platnosti rámcovej
dohody podfa aktuálnych potrieb,
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Predávajúoi sazavazuje kupujúcemuznižiť jednotkové ceny kedykoťvek počas trvaniazmluvy,
a to v PríPade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len ,,akciové ceny''), a to aj
bezvYzvania kupujúcim, priamo zníženimceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu
po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.

KuPujúci je oPrávnený objednat'si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu zákazky
alebo nový tovar, ktorý v ěase uzavretiazmluvy ešte nebol dostupný na trhu.

V PríPade PoruŠenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpeěnosti
Potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia tohto poruš enia zo strany kontrolného
orgánu, Preberá Predávajúci na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom
kupujúceho kontrolným orgánom.

Termín Plnenia je dohodnutý priebežne po dobu platnosti rámcovej dohody. Termín plnenia
jednotlivých Čiastkových dodávok tovaruje dohodnutý 3x do týždňa, od doručenia záváznej
objednávkY telefonicky alebo na základ,e písomnej objednávky kupujúceho po celú dobu
platnosti rámcovej zmlur,y.


