
Rámcová dohoda 

na zabezpečenie občerstvenia 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpený: 

IBAN: 

Právna forma: 

Tel.: 

Kontakt: email 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: 

Názov: Mesto Handlová 

Sídlo: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

IČO: 00318094 

DIČ: 2021162660 

Zastúpený: Mgr. Silvia Grúberová 

IBAN: SK78 0900 0000 0003 7082 6010 

Právna forma: mesto 

Tel.: +421 46 519 25 11 

Kontakt: info@handlova.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

(poskytovateľ a objednávateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

uzatvárajú túto rámcovú dohodu 

(ďalej len „rámcová dohoda“): 

 

 

 

mailto:info@handlova.sk


Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného obstarávania 

na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov aktivít Kontaktného centra mesta Handlová 

v súvislosti s projektom „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“, ako aj pre 

zamestnancov a hostí objednávateľa počas týchto aktivít. 

1.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že predmet rámcovej dohody je mu jasný a je schopný a bude ho 

vykonávať riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni a v požadovanej kvalite v súlade 

s touto rámcovou zmluvou, doručenými objednávkami a s platnými a účinnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

Článok 2 

Predmet rámcovej dohody 

 

2.1 Poskytovateľ sa v súlade s touto rámcovou dohodou a podľa objednávateľom predložených 

objednávok zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi občerstvenie pre účastníkov aktivít 

Kontaktného centra mesta Handlová v súvislosti s projektom „Podpora zamestnateľnosti 

v regióne Horná Nitra“, ako aj pre zamestnancov a hostí objednávateľa počas týchto aktivít, a to 

počas platnosti tejto rámcovej dohody, spĺňajúc požiadavky špecifikované v prílohe č. 1 k tejto 

rámcovej dohode – „Špecifikácia predmetu dohody“ (ďalej len „občerstvenie“). 

2.2 Miestom dodania občerstvenia sú priestory objednávateľa: Kontaktné centrum mesta Handlová, 

Námestie baníkov 5, Handlová. Objednávateľ môže požadovať dodanie občerstvenia aj na iné 

miesto, akým je miesto dodania občerstvenia podľa tejto zmluvy, avšak toto miesto môže byť len 

iná adresa v meste Handlová. Konkrétne miesto dodania je objednávateľ povinný riadne uviesť 

na každej jednotlivej objednávke. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za občerstvenie v súlade s článkom 4, a to za riadne 

a v súlade s touto rámcovou dohodou poskytnuté občerstvenie podľa bodu 2.1 tohto článku. 

 

 

 

 

Článok 3 

Zabezpečenie občerstvenia 

 

3.1 Objednávateľ počas platnosti tejto dohody doručí poskytovateľovi jednotlivé čiastkové 

objednávky na zabezpečenie občerstvenia, pričom každú objednávku doručí najneskôr 5 

kalendárnych dní pred termínom poskytnutia občerstvenia, a to na adresu poskytovateľa alebo 

na jeho emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody. 

3.2 Objednávateľ v objednávke na zabezpečenie občerstvenia uvedie počet a druh občerstvení, ktoré 

si objednáva a to podľa prílohy č. 1 k tejto dohode – „Špecifikácia predmetu dohody“ a dátum 

dodania občerstvenia. V prílohe č. 1 k tejto dohode - „Špecifikácia predmetu dohody“ je uvedené 

predpokladané celkové množstvo odobraného občerstvenia, jednotlivé položky môže 

objednávateľ zvýšiť alebo znížiť, pričom však nesmie prekročiť konečnú zmluvnú cenu, resp. 

finančný limit plnenia uvedený v článku 4 ods. 4.2. 



3.3 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na minimálnom závozovom množstve pre jednotlivé 

objednávky a to nasledovne: 

• minimálne objednávkové množstvo na jednu objednávku je 60 ks chlebíčkov. 

3.4 Poskytovateľ je povinný potvrdiť prijatie objednávky, to platí aj pre objednávky doručené 

prostredníctvom e-mailu. 

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje na základe jednotlivých objednávok na zabezpečenie občerstvenia 

zabezpečiť občerstvenie pre objednávateľa v súlade s prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode – 

„Špecifikácia predmetu dohody“. 

 

 

Článok 4 

Cena za občerstvenie 

 

4.1 Cena predmetu rámcovej dohody podľa prílohy č. 1 – „Špecifikácia predmetu dohody“ bola 

stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Celková cena za občerstvenia je závislá od objednaných a poskytnutých 

občerstvení po dobu platnosti tejto rámcovej dohody. Celková cena bude vypočítaná ako súčin 

dodaného množstva a dojednanej jednotkovej ceny za jednotlivé občerstvenia. 

4.2 Celková cena za občerstvenia podľa tejto rámcovej dohody, na základe všetkých objednávok, 

však nesmie presiahnuť finančný limit plnenia, ktorý je: 

 

 

................€ bez DPH (slovom: .............................€ bez DPH), 

 

................€ s DPH (slovom: .....................................€ s DPH), 

 

Objednávateľ nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v tomto bode. 

 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti dohody dojednané jednotkové ceny za jednotlivé 

občerstvenia podľa prílohy č. 1 – „Špecifikácia predmetu dohody“ nebudú zmenené. V cene sú 

zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním občerstvenia, vrátane dopravy na 

miesto určenia podľa jednotlivých objednávok. 

 

 

 

Článok 5 

Platobné podmienky 

 

 

5.1 Úhrada ceny za občerstvenie, ktoré bolo poskytnuté sa uskutočňuje na základe riadne 

vyhotovených faktúr predložených poskytovateľom. 

5.2 Úhrada ceny za občerstvenie, ktoré bolo poskytnuté sa realizuje formou bezhotovostného styku 

bez poskytnutia preddavku alebo zálohy. 

5.3 Poskytovateľ podľa objednaných, a v súlade s touto rámcovou dohodou, skutočne poskytnutých 

občerstvení vystaví objednávateľovi spätne faktúru za riadne dodané a poskytnuté občerstvenia. 

5.4 Poskytovateľ vystaví faktúru na základe preberacieho protokolu o zabezpečení občerstvenia 

uvedeného v príslušnej objednávke. Preberací protokol podpíše oprávnený zástupca 



poskytovateľa a oprávnený zástupca objednávateľa, ktorí potvrdia riadne poskytnutie 

občerstvenia v súlade s touto rámcovou dohodou a príslušnou objednávkou. 

5.5 Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru poštou na adresu: Mestský úrad Handlová, Kontaktné 

centrum, Námestie baníkov 7, Handlová 972 51. 

5.6 Faktúra musí  obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť preberací protokol podľa bodu 5.4 tohto 

článku. 

5.7 Ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti alebo ak objednávateľ zistí formálne alebo 

vecné chyby faktúry, objednávateľ vráti faktúru poskytovateľovi na prepracovanie. 

5.8 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, ak bola faktúra vrátená 

poskytovateľovi na prepracovanie podľa bodu 5.7 tohto článku, nová 14 dňová lehota splatnosti 

plynie odo dňa doručenia faktúry prepracovanej v súlade s požiadavkami objednávateľa. 

5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa 

na účet poskytovateľa uvedený v tejto rámcovej dohode. 

5.10 Poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 369a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov účtovať objednávateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 

stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky. 

 

 

 

Článok 6 

Platnosť rámcovej dohody 

 

6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov. 

6.2 Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť dohodou. Rámcová dohoda zanikne pred 

uplynutím doby uvedenej v čl. 6 ods. 6.1 ak dôjde k vyčerpaniu finančného limitu podľa č. 4 ods. 

4.2 tejto dohody. 

6.3 Objednávateľ môže ukončiť túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená poskytovateľovi. 

6.4 Objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od tejto rámcovej  dohody v prípade, ak: 

a) poskytovateľ nezabezpečí občerstvenie riadne a včas a v súlade s príslušnou 

objednávkou, 

b) poskytovateľ závažným spôsobom porušil túto rámcovú dohodu, najmä v prípadoch 

podľa článku 8 

c) poskytovateľ na základe opakovanej odôvodnenej písomnej sťažnosti objednávateľa na 

kvalitu poskytovaných občerstvení v primeranej lehote nezabezpečí nápravu. 

 

6.5 Písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení od tejto rámcovej dohody sa považuje za 

doručené poskytovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky 

alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky. Nárok na náhradu škody podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je uplatnením práva na 

odstúpenie od tejto rámcovej dohody dotknutý. 

 

 

 

 



Článok 7 

Náhrada škody a zmluvné pokuty 

 

 

7.1 Ak riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako 

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa ako príjemcu zistí 

neoprávnené výdavky, pričom pôjde o neoprávnené výdavky zavinené poskytovateľom, 

poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu vo výške neoprávnených výdavkov 

stanovených riadiacim orgánom. V takom prípade je poskytovateľ povinný nahradiť škodu vo 

výške neoprávnených výdavkov na účet objednávateľa do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti 

o vrátenie neoprávnených výdavkov. 

7.2 V prípade nedodania objednaného občerstvenia je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR. Splatnosť zmluvnej pokuty je 10 dní od doručenia písomnej 

výzvy poskytovateľovi. 

7.3  V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením prináležia poskytovateľovi úroky 

z omeškania za každý omeškaný deň 0,05%. 

7.4  Zaplatením zmluvnej pokuty uvedenej v bode 7.2 tohto článku sa poskytovateľ nezbavuje 

povinnosti nahradiť celú škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností 

uvedených v tejto rámcovej dohode, pričom je poskytovateľ povinný najmä nahradiť náklady 

objednávateľa súvisiace so zabezpečením občerstvenia, ktoré sa neuskutočnilo, pretože 

poskytovateľ neposkytol riadne a včas občerstvenie, ktoré je predmetom tejto rámcovej dohody. 

 

 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

 

 

8.1 Poskytovateľ berie na vedomie, že cena za občerstvenia bude uhrádzaná z verejných 

prostriedkov, preto je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania (ďalej len „výkon 

kontroly“) súvisiaceho so zabezpečovaním občerstvenia podľa tejto rámcovej dohody, 

vykonaného oprávnenými osobami a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu 

oprávnenému vykonávať kontrolu. 

8.2 Nestrpenie výkonu kontroly podľa bodu 8.1 tohto článku, neposkytnutie súčinnosti a nedodania 

požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto 

rámcovej dohody.  

8.3 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia výkonu kontroly, neposkytnutia súčinnosti 

a nedodania požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto 

škodu nahradiť v plnej miere. 

8.4 Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi na základe výzvy objednávateľa všetky 

informácie a dokumenty, ktoré je potrebné predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky ako poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa. 

 

 

 

 

 

 



Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

 

9.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č. 1 „Špecifikácia predmetu dohody“. 

9.2 Akékoľvek doplnenia alebo zmeny tejto rámcovej dohody je možné robiť len písomnými 

a očíslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. 

9.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia. 

9.4 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9.5 Táto rámcová dohoda je podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou 

zmluvou a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsah je im plne 

zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s predmetom rámcovej dohody sú 

oprávnení nakladať a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:      Za objednávateľa: 

 

V Handlovej, dňa ...............     V Handlovej, dňa .............. 

 

 

 

...............................................     ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


