
Rámcová dohoda o zabezpečovaní služieb na podujatiach v CVTI SR 
(uzavretá podľa ustanovenia § 269, ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov) 

 

Rámcová dohoda o zabepečovaní služieb na podujatiach  v CVTI SR (ďalej len zmluva) sa 

uzatvára medzi: 

 

Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                     

Sídlo:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava                         

Právna forma:  Štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky   

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ      

IČO:  00 151 882                          

DIČ:  2020798395 

IČ DPH: SK 2020798395                            

Kontaktná osoba: Mgr. Patrícia Stanová 

Telefón:  02/ 69 253 129                                      

E-mail: patricia.stanova@cvtisr.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 

Číslo účtu:             7000064743/8180  

 

 (ďalej len „Objednávateľ “) 

a 

 

Obchodné meno:  Ing.Peter Bača – AUVICO 

Sídlo:    Tematínska 3231/2, 851 05 Bratislava  

Registrácia:  Živnostenský register Okresný úrad Bratislava, číslo registra 105 - 5602 

Kontaktná osoba:       Ing. Peter Bača,    

IČO:   32 198 213  

DIČ:         1020213832 

IČ DPH:                     SK1020213832                 

Telefón:   02/ 63 53 70 21-2   

E-mail:   auvico@stonline.sk  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:              

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi komplexné služby zabezpečenia 

podujatí v rátane občerstvenia na podujatiach v CVTI SR. Poskytovať bude všetky 

produkty podľa prílohy č. 1 a v cene, ktorú uviedol v cenovej ponuke.  

2. Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu rámcovej dohody a príloha č.2 Cenová ponuka sú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

3. Dodávateľ bude služby poskytovať na základe čiastkových objednávok vystavených 

objednávateľom. Služby budú realizované v určený termín a v rozsahu a zložení aký 

určí objednávateľ.  
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Článok II. 

Platobné podmienky a miesto plnenia 

 

 

1. Dodávateľ dodá služby na základe objednávky, ktorú objednávateľ dodá najneskôr 3 

dni pred konaním podujatia. V objednávke bude špecifikované miesto konania, termín 

a čas konania, počet účastníkov a špecifikácia požadovanej služby.  

2. Po realizácií podujatia dodávateľ vystaví faktúru v súlade s objednávkou a zašle ju 

objednávateľovi.  

3. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a 

obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa, 

meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH  objednávateľa, číslo zmluvy/objednávky, číslo 

faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo 

účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez 

dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby. 

Ak faktúra nebude vyhovovať zákonným či dojednaným kritériám objednávateľ je 

oprávnený faktúru vrátiť a fakturovanú čiastku nezaplatiť. Až do okamihu odstránenia 

chýb faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s platením fakturovaných čiastok.  

4. Doba splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi bez nedostatkov a so všetkými prílohami. 

5. Celkový objem finančných prostriedkov nesmie v období trvania zmluvy prekročiť 

hranicu 15 000 Eur bez DPH 

 

Článok III. 

Možnosť výpovede a odstúpenie od zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú jedného roku od účinnosti zmluvy a má 

výhradný charakter.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich spolupráca bude mať výhradný charakter. Obidve 

zmluvné strany sú oprávnené  túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodov. 

V takom prípade zmluva zaniká do 3 mesiacov od  doručenia písomnej výpovede 

druhej strane. Aj počas planutia výpovednej doby je dodávateľ povinný plniť 

vystavené objednávky a má nárok na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby. 

 

3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá 

strana podstatne alebo opakovane poruší povinnosti stanovené v tejto zmluve. Zo 

strany dodávateľa sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nesplnenie čiastkovej 

objednávky v požadovanom termíne sortimente a kvalite. Zo strany objednávateľa sa 

za podstatné poručenie zmluvy považuje omeškanie so zaplatením faktúry viac ako 10 

dní. V takom prípade zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov odstúpenia. Odstupujúca strana má nárok 

na zaplatenie nákladov, ktoré jej vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy v súvislosti 

s porušením povinností druhej zmluvnej strany, ako aj nárok na úhradu všetkých 

nákladov, ktoré odstupujúca strana vynaložila do okamihu odstúpenia v súvislosti 



s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak je odstupujúcou stranou dodávateľ, má nárok aj 

na zaplatenie odmeny zodpovedajúcej už uskutočneným plneniam.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu jedného kalendárneho roku od jej podpisu.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch 

zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy zmluva 

nezverejní platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.  

3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.  

4. Dodávateľ aj objednávateľ berú na vedomie povinnosť druhej strany na zverejnenie 

tejto zmluvy ako aj jednotlivých objednávok a faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy 

a svojim podpisom dávajú súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom 

rozsahu.  

5. Akékoľvek zmeny či dodatky tejto zmluvy, alebo jej príloh, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy, môžu byť uskutočnené len písomnou formou na základe 

dohody oboch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním a prípadne dohodou. Spory, ktoré sa 

nepodarí týmto spôsobom vyriešiť, budú riešené právnou cestou. 

7. Tato zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dva. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej 

obsahu bezo zvyšku porozumeli a uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej a vážnej 

vôle, bez akéhokoľvek nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Bratislave dňa 28.10.2013 

 

Za objednávateľa:                               Za dodávateľa 

 

 

 

 

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

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.      Ing. Peter Bača  

            riaditeľ CVTI SR             Auvico  

  



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu rámcovej dohody 

 

Druh služby/ občerstvenia 

Nápoje 

káva + cukor, mlieko 

čaj + cukor/med, citrón 

minerálka 

džús  

Jedlo  

mini pagáč  

klasický pagáč  

muffin  

štrúdla  

sladké pečivo  

teplé mäsité jedlo (min. 150g + príloha) 

teplé bezmäsité jedlo  (min. 150g) 

šalát (min. 100g) 

bageta obložená 

chlebíček obložený  

jednohubka  

ovocie mix  

studená misa šunková  

studená misa syrová  

studená misa miešaná  

Personál 

obsluha (čašník)  

obsluha (kuchár)  

hosteska  

manažér  

Inventár 

obrus na prekrytie stolov  

tanier, keramický, biely 

príbor, kovový  

pohár sklenený 

servítky 

šálka + podšálka 

cateringový stôl (vysoký okrúhly) 

cateringový stôl (klasický obdĺžníkový) 

Iné  

doprava a odvoz personál  

doprava a odvoz inventár  

doprava a odvoz občerstvenie  

kvetinová výzdoba / kus 

 

  



Príloha č. 2 Cenová ponuka 

Druh služby/ občerstvenia Množstvo 

jednotková cena 

bez DPH 

jednotková 

cena s DPH 

Celková cena 

bez DPH 

Celková 

cena s DPH 

Nápoje 

káva + cukor, mlieko 70 porcií 0,50 eur 0,60 eur 35,- eur 42,- eur 

čaj + cukor/med, citrón 70 porcií 0,50 eur 0,60 eur 35,- eur 42,- eur 

minerálka 18 l 1,- euro 1,20 eur 18,- eur 21,60 eur 

džús  12 l 1,20 eur 1,44 eur 14,40 eur 17,28 eur 

Jedlo  

mini pagáč  140 kusov 0,13 eur 0,156 eur 18,20 eur 21,84 eur 

klasický pagáč  70 kusov 0,50 eur 0,60 eur 35,- eur 42,- eur 

muffin  70 kusov 0,60 eur 0,72 eur 42,- eur 50,40 eur 

štrúdla  70 porcií  0,60 eur 0,72 eur 42,- eur 50,40 eur 

sladké pečivo  70 kusov 0,60 eur 0,72 eur 42,- eur 50,40 eur 

teplé mäsité jedlo (min. 150g + 

príloha) 50 porcií 4,50 eur 5,40 eur 225,- eur 270,- eur 

teplé bezmäsité jedlo 20 porcií 3,- eurá 3,60 eur 60,- eur 72,- eur 

šalát (min. 100g) 70 porcií 1,-euro 1,20 eur 70,- eur 84,- eur 

bageta obložená 70 porcií 2,- eurá 2,40 eur 140,- eur 168,- eur 

chlebíček obložený  70 kusov 0,80 eur 0,96 eur 56,- eur 67,20 eur 

jednohubka  70 kusov 0,70 eur 0,84 eur 49,- eur 58,80 eur 

ovocie mix  5 kg 3,- eurá 3,60 eur 15,- eur 18,- eur 

studená misa šunková  10 kg 20,80 eur 24,96 eur 208,- eur 249,60 eur 

studená misa syrová  10 kg 21,60 eur 25,92 eur 216,- eur 259,20 eur 

studená misa miešaná  10 kg 21,20 eur 25,44 eur 212,- eur 254,40 eur 

Personál 

obsluha (čašník)  5 hod 5,- eur 6,- eur 25,- eur 30,- eur 

obsluha (kuchár)  5 hod 5,- eur 6,- eur 25,- eur 30,- eur 

hosteska  5 hod. 6,- eur 7,20 eur 30,- eur 36,- eur 

manažér  5 hod neúčtujeme       

Inventár 

obrus na prekrytie stolov  7 kusov 3,- eurá 3,60 eur 21,- eur 25,20 eur 

tanier, keramický, biely 210 kusov 0,13 eur 0,156 eur 27,30 eur 32,76 eur 

príbor, kovový  140 kusov 0,13 eur 0,156 eur 18,20 eur 21,84 eur 

pohár sklenený 140 kusov 0,13 eur 0,156 eur 18,20 eur 21,84 eur 

servítky 10 balení 2,- eurá 2,40 eur 20,- eur 24,- eur 

šálka + podšálka 70 kusov 0,27 eur 0,324 eur 18,90 eur 22,68 eur 

cateringový stôl (vysoký okrúhly) 7 kusov 6,- eur 7,20 eur 42,- eur 50,40 eur 

cateringový stôl (klasický 

obdĺžníkový) 5 kusov 6,- eur 7,20 eur 30,- eur 36,- eur 

Iné  

doprava a odvoz personál  Do CVTI SR neúčtujeme       

doprava a odvoz inventár  Do CVTI SR 0,40 eur 0,48 eur 9,60 eur 11,52 eur 

doprava a odvoz občerstvenie  Do CVTI SR 0,40 eur 0,48 eur 9,60 eur 11,52 eur 

kvetinová výzdoba / kus 5 kusov 15,- eur 18,- eur 75,- eur 120,- eur 

Spolu  

Cena celkom    133,69 eur 160,42 eur 1 951,30 eur 2 341,56 eur 

 

 


