
Rámcová dohoda č. 1/2013-200
¿p

^W^brsňaä podľa § 269 ods. 2 a §409 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení 
^ . ^ ^ la - 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov medzi:

1 ./Predávajúci: OSIVO a.s.
sídlo: Kalinčiakova 2391,960 03 Zvolen
zastúpený: Ing.Rudolf Zajac, predseda predstavenstva

Ing.Ján Slančík, člen predstavenstva
IČO: 315 629 65
DIČ: SK 2020468956
Bankové spojenie: Uni Credit Bank, pobočka Zvolen, č.ú. :6600824035/l 111 

Zapísaná: v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici dňa 1.5.1992, odd.Sa,vložka 104/S 
(ďalej predávajúci)

2./ Predávajúci: KORAKOplus, s.r.o,Partizánske
sídlo: Bielická 369,984 04 Partizánske,SR
zastúpený: Rudolf Kováčik , konateľ
IČO: 439 599 54
DIČ: SK 2022580813
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu :4006224804/7500 

Zapísaná: V Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, odd Pš,
vložka 155/S 

(ďalej predávajúci)

1./ Kupujúci: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Revúca
Sídlo: Námestie Slobody č.2, 05001 Revúca
Zastúpený: Ing. Jozef Bystriansky , riaditeľ OZ
IČO: 360 383 51
IČ pre DPH: SK 2020087982
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica, č.ú: 1300-582/0200
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999,

odd. Pš, vložka č. 155/S
(ďalej kupujúci)

Uzatvorili podľa § 11 a § 64 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto Rámcovú dohodu a to za 
nasledovných podmienok:

I.
Základné ustanovenia

Predávajúci sa touto dohodou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v ČL II. tejto 
Rámcovej dohody podľa písomných objednávok kupujúceho v lehote uvedenej v čl. III. tejto 
Rámcovej dohody a previesť na neho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje 
zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke /príloha Rámcovej dohody/ za



podmienok uvedených v čl. IV. tejto dohody. Rámcová dohoda obsahuje aj podrobnejšie 
vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.

II.
Predmet plnenia

Predmetom Rámcovej dohody je:
1. dodávka predmetu zákazky zrno ovsa siateho spĺňajúce požiadavky slovenských a 
európskych noriem vrátane dopravy na miesto dodania na základe písomných objednávok 
kupujúceho. Objednávka bude obsahovať špecifikáciu tovaru, miesto dodania, termín 
dodania.

III.
Miesto a čas plnenia

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa jej 
účinnosti.
2. Kupujúci môže Rámcovú dohodu vypovedať bez udania dôvodu s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou, pričom výpoveď začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v množstve požadovanom kupujúcim, kvalite a 
sortimente vyplývajúcom z tejto dohody, verejnej súťaže a platných noriem, všetko na 
základe a podľa čiastkovej zmluvy (objednávky) kupujúceho.

4. Predávajúci sa ďalej zaväzuje dodať tovar v mieste a termíne určenom v čiastkovej 
zmluve (objednávke) kupujúceho.

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný pri odovzdaní tovaru v dohodnutom mieste plnenia predložiť a 
odovzdať kupujúcemu, resp. zmluvnému prepravcovi nasledovné dokumenty:
□ dodací list 2-x
□ daňový doklad 1-x
2. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru v mieste určenom v objednávke
kupujúceho.
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu bol dodaný tovar odovzdaný 
a splní svoj záväzok zaplatením za dodaný tovar.
4. Tovar bude odovzdaný a prevzatý formou dodacieho listu podpísaného obidvomi
zmluvnými stranami.
5. Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že predmet 
Rámcovej dohody zodpovedá podľa článku II. požiadavkám kupujúceho.



v.
Kvalita tovaru

1. Výroba, kontrola, skladovanie a dodanie tovaru sa riadi STN 46 1200-4 pre dodávky zrna 
ovsa siateho.
2. Predávajúci je zodpovedný za to, že dodaný tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom 
bol prezentovaný kupujúcemu vo verejnej súťaži.

VI.
Reklamácie a nároky z chýb

1. Zjavné vady dodaného tovaru musia byť kupujúcim reklamované do 30 dní od 
prevzatia dodávky tovaru.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar 
od predávajúceho.
3. Reklamáciu z titulu vád tovaru predávajúci vybaví najneskôr do 30 dní od jej 
doručenia výmenou vadného tovaru za tovar bez vád

4. Predávajúci nesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym prepravovaním 
tovaru v celom rozsahu.

VII.
Ceny a platobné podmienky

1. Ceny budú stanovené na základe ponuky dodávajúceho v elektronickej aukcii. V cene je 
zahrnutá doprava tovaru do miesta určeného v objednávke kupujúcim a ďalšie náklady 
spojené s dodávkou.
2. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a 
musí byť vystavená podľa zákona. Faktúra bude vystavená dňom plnenia.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v lehote splatnosti 30 dní od doručenia 
faktúry. Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
4. Faktúru predávajúci predloží kupujúcemu pri dodaní objednaného predmetu plnenia.
5. Z dôvodu kolísania cien tovaru, ktorý je predmetom zákazky kupujúci spravidla 2 x ročne , 
obyčajne v termínoch február a september vyzve účastníkov tejto Rámcovej dohody na 
predloženie aktuálnych cenových ponúk, z ktorých bude štandardným spôsobom v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. vybratá najvýhodnejšia ponuka /ponuka s 
najnižšou cenou/ a uchádzačovi bude vystavená čiastková zmluva /objednávka/.



VIII. 
Zmluvné sankcie

1. V prípade, že kupujúci nesplní svoj záväzok v zmysle bodu 3. či. VII. je povinný 
zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,027 % z nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania úhrady.
2. V prípade, ak predávajúci nedodá objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas je 
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,027 % z celkovej ceny 
objednaného tovaru za každý deň omeškania.
3. Kupujúci je povinný prizvať predávajúceho na posúdenie oprávnenosti reklamácie. 
Ak predávajúci mešká s vybavením reklamácie viac ako 3 dni, bude kupujúci účtovať 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,027 % z hodnoty reklamovaného predmetu za 
každý deň omeškania s vybavením reklamácie.
4. Popri zmluvnej pokute má kupujúci právo požadovať aj náhradu škody vo výške 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

IX.
Riešenie sporov

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, 
výklad alebo zrušenie, budú riešené dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde bude spor 
riešený pred príslušným súdom SR.

X.
Ukončenie Rámcovej dohody a úhrada súvisiacich nákladov

r

1. Od čiastkovej zmluvy (objednávky) možno písomne odstúpiť iba v prípadoch a podľa 
podmienok uvedených v tomto článku Rámcovej dohody.
2. Ak predávajúci bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením čiastkovej zmluvy 
(objednávky) o viac ako 21 pracovných dní, alebo predávajúci preukázateľne a zavinene 
dodal nekvalitný tovar, kupujúci môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy (objednávky). Takéto 
odstúpenie nemá vplyv na povinnosť predávajúceho zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania 
plnenia.
3. Ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej predávajúcim podľa 
čiastkovej zmluvy (objednávky) o viac ako 10 pracovných dní, predávajúci môže odstúpiť od 
čiastkovej zmluvy (objednávky).
4. Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy (objednávky) nastávajú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
5. Odstúpenie od čiastkovej zmluvy /objednávky/ musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, 
inak je neplatné.
6. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto Rámcovej dohody podľa článku III. 
možno túto Rámcovú dohodu ukončiť:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,



b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodou 
strán sa výpovedná lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane,

7. Výpoveď tejto Rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená 
druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.
8. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto Rámcovej dohody, resp. výpoveďou tejto 
Rámcovej dohody podľa tohto článku sa považuje za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od 
tejto Rámcovej dohody. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto Rámcovej dohody, resp. s výpoveďou tejto 
Rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v 
ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom 
na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu 
je rozhodujúca adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto Rámcovej dohody a pre 
doručovanie predávajúceho adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá 
svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak 
predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie predávajúcemu rozhodujúca 
adresa jeho miesta trvalého bydliska.
9. Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy(objednávky), resp. pri ukončení platnosti tejto 
Rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred 
odstúpením od Rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto Rámcovej dohody druhej zmluvnej 
strane. Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za plnenia už odovzdané kupujúcemu 
nebudú odstúpením od čiastkovej zmluvy (objednávky), resp. pri ukončení platnosti tejto 
Rámcovej dohody dotknuté.
10. Ukončením platnosti tejto Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na 
dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na 
bezplatné odstránenie zistených vád.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom 
a svoju vôľu uzavrieť túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej 
zástupcovia, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia 
zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si Rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli 
jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú.
2. Rámcová dohoda je vyhotovená v jazyku slovenskom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je príloha -  Protokol o účasti vo 
výberovom konaní -  výstup z elektronickej aukcie .
4. Rámcová dohoda bola vyhotovená v 6 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží 
kupujúci a 2 exempláre každý z predávajúcich.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.



6. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé objednávky kupujúceho na ú č e ly l^ f e ^ ^ ^ .
Rámcovej dohody sa považujú za čiastkové kúpne zmluvy. %>%
7. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods.l Obchodného zákonníka dohodli?^%o0' ^  : 
záväzkový vzťah založený touto Rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonmk§i^ov* \
8. Za doručenie objednávky sa považuje jej zaslanie predávajúcemu poštou na adresu ^ 
podľa článku X, tejto Rámcovej dohody.
9. Nič v tejto Rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že kupujúci musí odobrať na 
základe tejto Rámcovej dohody od predávajúceho nejaké konkrétne určité množstvo tovaru, 
pričom záväzok predávajúceho dodať určité množstvo tovaru určeného kupujúcim je len 
limitovaný cenou (hodnotou zákazky) z verejného obstarávania. Zmluvné strany pre túto 
Rámcovú dohodu vylučujú použitie § 421 obchodného zákonníka a skutočné množstvo, ktoré 
bude odobraté za obdobie platnosti tejto Rámcovej dohody bude určené kupujúcim. Pre 
jednotlivé dodávky tovaru na základe objednávok § 421 obchodného zákonníka platí.
10. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, 
formou očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
11. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 
Z.z.
12. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Rámcovej dohody v jej plnom 
rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V®.... ...............................d ň a V  Revúcej dňa

predávajúci 
OSIVO a.s.

Ing.Rudolf Zajac, 
predseda predstavenstva

Ing.Ján Slančík, /p  
člen predstavenstva

OSIVO a.s.
Kalinčiakova 2391 
960 03 ZVOLEN

- 1 2 -

kupujúci 
Ing. Jozef Bystriansky 

Lesy SR, š.p. B ^ystrica

Lesy SlovensWej republiky
štátny podnik 

Odštepný závod Revúca 
Námestie Slobody č. 2 

050 80 Revúca 
- 2 -

Predávajúci 
KORAKOplus, s.r.o

Rudolf Kováčik 
konateľ

K O R A K tnT í u s s.r.o.
Bic l ická  369 &

<)=;8 04 PARTIZÁNSKE
.0- 45959954 IČDPH SK2022580813


