
Rdmcovd zmluva na dodanie tovanr
(dalej len rzmluva*)

uzatvorenf podl'a S 269 ods.2 a $ 409 Obchodn6ho zikonnika,zhkonE.SLstIggI Zb.
vzneni nskor5ich predpisov medzi ffmito zmluvnfmi stranami

ilfnoki.I
Zmlnvn6 strany

Kupujrici : ,,v KASTIELI", zaiadente sociilnych sluzieb Horn6 obdokovce
956 08 Horn6 Obdokovce 1

zg"tripeqi: PhDr. Miriama Braclrcvii, MBA! riaditelka
ICO: 00357995
DIC:2021248636
Bankov6 spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 38 8180 0000 0070 0030 7231
(d'alej len,, Kuqrujilci")

Predrlvajrrici: Obchodn€ meno: IgorBoiik IB m?iso
Adresa: Vozokaay l42,gSGA5
Tasthpeny: Igor BoZik
tdo: 17692580
DIC: LOZO4447SB
re upH:
Bankov6 spojenie: eSOe Banka
eislo ridtu: SK87 2500 0000 0040 2901 30Sl
{d alej Len,, Predivaj ilci ")

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je v'.isledok verejndho obstarivania podfa
zdkona 343/20L5 Z. z. o verejnom obstar6vami ao znene a doplneni niektoqfch zfkonov
v zneni neskor5ich predpisov (dalej Ien ,,ZYO) na predmet zhkazky ,rMiso a miisov6
vfrobky', t<torcj vit aznm sa stal prd6vajrici.

ilinok i. II
Predmetzmluvy

1. Udelom tejto zmluvy je ustanovit' r6mcov6 zmluvn6 podmienky pre tz.atvirarie
diastkovfch objedn6vok ( d'alej len,pbjedn6vok" ) medzi predivajricim a larpujfcim, s

cielbm zabezpetit' opakovanri a kontimriilnu dodfvfu tovaru pr€ ,,V KASTIELI',
ZaiaAenie soci6lnych sluZieb llom6 Obdokovce v zriad'ovatefskej pdsob'nosti NSK v
zivislosti od poZiadaviek a potrieb kupujuceho, m podmienok ustanovenych touto
zrnluvou a jednotlivfrni objedn6vkami.

2. Vzajomni pniva a povinnosti znlurarych sF6n sa budf riadit' ustanovcniami tcjto zrnluvy,
pokiaf objednivka uzavretil medzi znluvnfmi stranami ta zi,/kladre a v rozsahu tejto
zmluly neustanovr inak.

3. Predmetorn tejto zmluvy je zAviiznk pred6vajriceho poias platnosti a ridinnosti tejto
zmluly dadne a vias dod"ivd kupujricemu tovm spmifikovany v Prilohe d. 1 ,,N{iiso
a m?isovd qirobky", (d'alej len,,tovar").

4. Kupujirei pri rcalizitcri dod6vok tovaru predfvajircim bude vykondvat' kontrolu
preberandho tovaru zd6vodu overeniq di dodanf tovar m6 poiadovant kvalitu asplf,a
param€tre derstvosti.

Rámcová zmluva na dodanie tovaru 

(ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa $ 269 ods. 2 a $ 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

Článok č. I 

Zmluvné strany 

Kupujúci : „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
956 08 Horné Obdokovce 1 
Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 
IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 
(ďalej len ,„ Kupujúci“) 

Predávajúci: Obchodné meno: Igor Božik IB mäso 
Adresa: Vozokany 142, 956 05 

Zastúpený: Igor Božík 
IČO: 17692580 
DIČ : 1020444788 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: ČSOB Banka 
Číslo účtu: SK87 7500 0000 0040 2901 3081 
(ďalej len „ Predávajúci“) | 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa 
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Mäso a mäsové 
výrobky“, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

Článok č. II 
Predmet zmluvy 

. Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie 
čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s 
cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaru pre „V KAŠTIELI“, 
Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v 

závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto 

zmluvou a jednotlivými objednávkami. 

. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, 
pokiaľ objednávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto 

zmluvy neustanoví inak. 

. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto 

zmluvy riadne a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 „Mäso 

a mäsové výrobky“, (ďalej len „tovar“). 

. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu 

preberaného tovaru z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spíňa 
parametre čerstvosti.



6.

7.

8.

Vpripade, ak preddvajrici poru5i zisadu Eerswosti akvality dodan6ho tovaru" kupqiuci

tento nepreberie a bude to povaZovat' zahrub| poru5enie zrnluvy.

V pripade bezprobl6mov6ho dodania tovaru predfvajricim, sa kupujfci zavdnlf,e ria&te a

vdas dodany tovar od preddvajriceho prevziaf a zaplatit' pred6vqiircemu kripnu cenu,

urdenir v srilade s dl. IV. tejto zmluvy.

Predivajirci sa zaviintje podas cel6ho trvania tejto zrnluvy mat v obchodnej ponuke a k

dispozicii pre kupujirceho ce$ sortiment tovaru, podta Prilohy d. 1 tejto anluvy.

Zmluvnd strany sa dohodli, Le rcz-sah a mnoisfvo toyaru uvedend v Pritohe d.l k tejto

zmluve je len orientadn6 a skutodne odobrand mnoZstvo sa bude odvijat' od skwrodnfch

potrieb kupujriceho po dobu trvania tejto anluvy.
Pred6vajirci sa touto znluvou zavdn$e dod.ivat' tovar, ktorf musi *pifuf v5etky zikonom

stanoven6 nonny a musi byf 1. akostnej triedy. Pred6vajrici bude v5etlry plnenia tejto

zrnluvy vykon6vat' v srilade s prislu5nfmi pravnymi predpismi a Standardmi kvality

uplatiujircimi sav danej oblasti.

dtinox E.III
Dodacie podmienky

Predavajirci sa zavdzttje dod6vat' kupujricemu tovar podfa dlinku I. tejto zrnluvy

priebeine podas platnosti tejto znluvy do miesta dodania tovaru podfa dl. m. bod 2 tejto

zrnluvy, minimflne 3 kxtit tyidunre. MnoZstvo tovaru bude upresfrovand objedndvkami zo

strany kupujirceho tak, aby bola zabezpeienri kvalita dodrivan6ho tovaru z hladiska

ziwky,druhu vfrobku. Dodrflvka s mohrost'ou objednivky na \usy ( nie lan cel6 balenia).

Miesto dodanira tovaru, odovzdania a prevzatia: ,,V KASTIELI", Zarlailenie soci6lnych

sluiieb Homd OMokovce,956 08 Horn6 OMokovce 1 - sklad potravin (skladnidk4 e-

mail : dssho@wircom-slc, te1.d.038/531812S), v dase od 7.30 hod. do 12.00 hod.

Tovm bude dod6vany na zildade objednivok vystavenfch podfa bodu d2 tohto dlinlrtl

zmluvy, ktor6 budf obsahovaf druh tovanr" mnoZstvo, poZadovan6 miesto dodania

a lehotu plnenia Kupu$uci je povinny p,oZadovan6 dodavky objednat' formou pisomnej,

telefonickej, alebo elektronickej objedn6vky (e-mail) najneskdr 24 hodi'n pred tenninom

rozvoztt. Vpripade oneskorenia predloZanych objedn6vok pred6vaffci nemdZe byf
sankcionovmL! zaneirpln6, oneskoren6, dodanie tovaru
Sfiast'ou zi+virzkw predivajficeho podlla tejto zmluvy sf qi sluZby spojen6 s dodanim

tovaru, t. j. zabezpedenie kompletizacie tovaru, balenie tovarq jeho doprava a vyloZenie v

mieste plnenia v sulade s bodom d. 2 tohto dl4nku anluvy.
Dopravu predmetu kupy na miesto dodania" urden6 kupujircim v objedn6vke, z'abezpeiluie

predrivajirci na vlastnd nfftlady tak, aby bola zabezpeden6 dostatoin4 ochrana pred jeho

poikodenirA alebo zrehodnotenim.

dHnok E. IV
Klipna cena

1.

3,

4.

5.

V prípade, ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci 

tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

. V prípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim, sa kupujúci zaväzuje riadne a 

včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, 

určenú v súlade s čl. IV. tejto zmluvy. 

. Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k 

dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.1 k tejto 

zmluve je len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných 

potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy. 

. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spíňať všetky zákonom 

stanovené normy a musí byť 1. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto 

zmluvy vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality 

uplatňujúcimi sa v danej oblasti. 

Článok č. III 
Dodacie podmienky 

. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy 

priebežne počas platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. 111. bod 2 tejto 

zmluvy, minimálne 3 krát týždenne. Množstvo tovaru bude upresňované objednávkami zo 

strany kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska 

záruky, druhu výrobku. Dodávka s možnosťou objednávky na kusy ( nie Jen celé balenia). 

. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych 

služieb Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce 1 — sklad potravín (skladníčka, e- 

mail : dsshod)wircom.sk, tel.č.038/5318128) , v čase od 7.30 hod. do 12.00 hod. 

. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených podľa bodu č.2 tohto článku 

zmluvy, ktoré budú obsahovať druh tovaru, množstvo, požadované miesto dodania 

a lehotu plnenia. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej, 

telefonickej, alebo elektronickej objednávky (e-mail) najneskôr 24 hodín pred termínom 

rozvozu. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť 

sankcionovaný za neúplné, oneskorené, dodanie tovaru. 

. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním 

tovaru, t. j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v 

mieste plnenia v súlade s bodom č. 2 tohto článku zmluvy. 

. 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. 

Článok č. IV 
Kúpna cena



1' Kripna cena je stanovenii podl'a zikonaNR sR l}11996 z.z. ocendch v zreni neskorsichpredpisov a vyhl'sky MF sR E- g7^996 2.2,, .oorc' sa vykon'va zikon NR sR n.18/1996 Z.z. o ce,niich v zrtenineskoriich prcdpisov.
2' Kripna cena tovaru podfa osobitnej ipoifikicie je uvedeir6 v prilohe i.l tejto zrnluvy,kcord je aeoddelitefnou sfdast'ou tejto zrnhrl"1, irry"" cena je stanoven6 vratane DpH,obalu' dopravy do miesta plneniq cl4 dovoznej pt'"Lrrlv ad,alsich n6kladov spojenfch

s doddvkou tovanr na micsto urdenia.
3' cenu tovaru je moind menif pisomnou dohodou amluvnfch sh6n, ak d6jde k znenezikonnfch @micaok pre vipdct DPH a infch administrativnych opatrcni itrit*.Pred'ivajrici sa zavdanie kupujricemu niiif jednotkovd ceny kedykofvek podas fvaniarmluvy a to v pripade zavedaia tzv" akciovfch, alebo semnrrycl cien tovaru na trhu(d'atej len ,,sez6rme eny''), a to aj bez vynrania kupujricim, priamo miircnimceny vofahlre rrystavenej a doruienej hrpujucemu po aoamr tovaru, ktordho sa sez6nne(akciovd) ceny Qikajri.
4' Kupujrici nui' pr6vo rcarizoval prieskurn fthu zaficlom zistcnia akhriJnej trhovej ccnytovanr, ktorJ? mt6'byf predmetom zamfstanej objednavky, aspof, taz zaobdobie siestichmesiacov bcqproshodnc ricichuricni; r,crry zazamfsfanriobjednrivtcu.5' Aktuiilna trhovd cena tovaru sa wdi ako cena urdenri priemerom medzi tromi najniZiimi

cenami zistenfmi na trhu, podfa nasledujricich ustanovenf tejto ml.*y.6' Zistbvanie aktudrnej trhovej ceny tovanr rnusi byf reaHzovand prostrednictvom
minimiilne troch nezdvis\ich cenov.ich pondk, ak v iase ich zist'cvania €xist{rjf, aa kai;dripolozku tovaru, ktory fti byt' predmetom zamf5fanej objedn6vky na dodanie tovanr.Kupujuci bude posudzovat' cmov6 ponuky na idorticky, alebo zasfiryfternli tovar, ktory
bude dodanf za rovna\ich (resp. nie menej vfhodnfch) obchodnj'ch podmienok dodania
dohodnutich ri tejto znluve.

7 ' Ak zistenf akturilna trhov6 cena zadod6vku tovanr, ktorf m6 byt' predmetom zamfsranejobjefuivky bude niisiq ako cena tovaru urdsui podfa prilohy d. I tejto zmluvy, je
kupujfci opnivnenf v objednlvke na dodanie tovaru poZadovat' od preOa,r4,iceho dodanie
predmetrdho lovmu za c€Iru zodpovedajricu a(trrilnej trhovej c€ne za dodiivku tovarqktory mi byf predmetom objedruivky. Ak pred6vajrici nie je schopny dodat' atebo nedod6
tovar za aktudlnu trhovf cenu, kupujfci mr[ pr6vo vypovedat' zmluvu,

l.

Ctanot t. V
Platobn6 podmienlry

Predmetom faktur6cie bude len skutodne objednany, dodanf a kupujircim prebranf druh
tovarq podl'a nevyhnufirej poneby kupujficeho podas trvania zmluvy.
Kripna cena je splatui na zdklade fakhir predilvajriceho, ktord bud6 kupujucernu
odovzdand sfrdasne s predmetom plnenia. Faktfry musia obsahovat' naleLitosti daf,ovdho
dokladu a Specifik6ciu ceny. Povinnou prilohou faktury je dodaci list skutodne prebran6ho
tovaru kupujircim. Lehota splatnosti faktiiry je 30 dni odo dfia jej vystavenia pre riiely
tejto znlur'y sa za deri uhrady povazuje dei odoslania prislu&rej finan&rcj sumy zttEts.
kupujriceho, na ridet predrivajriceho.

V prfpade, ak faktfra nebude obsahovat' vsetky niileZitosti dadovdho dokladra alebo bude
absentovat' dodaci list, kupujfci je opnivnenf wfurit ju pred6vajficemu do dr{tumu
splatnosti s fyrrU ie prestane plymrt lehota splatnosti faktury. Pred.ivajrici je povinny

2.

. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
- Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia. 

- Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy a to v prípade zavedenia tzv. akciových, alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne (akciové) ceny týkajú. 
. Kupujúci má právo realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej trhovej ceny tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky, aspoň raz za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za zamýšľanú objednávku. - Aktuálna trhová cena tovaru sa určí ako cena určená priemerom medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu, podľa nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy. 

- Zisťovanie aktuálnej trhovej ceny tovaru musí byť realizované prostredníctvom 
minimálne troch nezávislých cenových ponúk, ak v čase ich zisťovania existujú, na každú položku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky na dodanie tovaru. Kupujúci bude posudzovať cenové ponuky na identický, alebo zastupiteľný tovar, ktorý bude dodaný za rovnakých (resp. nie menej výhodných) obchodných podmienok dodania dohodnutých v tejto zmluve. 

„ Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej 
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je 
kupujúci oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie 
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, 
ktorý má byť predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá 
tovar za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. 

Článok č. V 
Platobné podmienky 

. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh 
tovaru, podľa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy. 

„ Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu 
odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 
dokladu a špecifikáciu ceny. Povinnou prílohou faktúry je dodací list skutočne prebraného 
tovaru kupujúcim. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Pre účely 
tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 
kupujúceho, na účet predávajúceho. 

. V prípade, ak faktúra 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 splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný



fakhfou podl'a charakteru nedostatku opravif, alebo vystavif novrlr. Na opravenej, alebo

novej faktute yyzrtffinovf d6tum splatnosti faktriry.

dHnok E. YI
Moinostt odmietnutia tovrnr

1. Kupu$tici si vyhradzuje pravo odmietnut'

akosti, 3trukt6ry, alebo mnoZswa tovaru

zmluvnd strany nedohodnf inak' V

akvality dodandho tovan; kupujuci tento

poruSenie amtuvY.

dtinox i. VII
Zodpovednosf zavady a akosf tovarov

l. predavajuci zodpoveda z,*to,Ze dodani tovar je sposobi$ na uvedenie na trh a splfa

kvalitativne poiiadavky, ktore su stanov :n6 vseobe ene zitvdmymi pravnl'mi nre!9iyi'

akoinormarniapoZiadavkamipredpisovErrr6pskejrrrrieprepotraviny.Predrivajricisa
zzv.itztje,ze dod'vanf tovar bude 

^ipo.urdd 
zdkonvdisro 152n995 zz. opotravinach

v zireni neskor3ich predpisov a Vyhla$karn v sulade s Potravinoyim kodexom SR'

2. pred6vajirci je povinnf dodaf kupujrrcemu tovar v mnoZstve a akosti podfa podmienok

teito zmluvy a konkr6tnej objednivky'

V priPade, ak sa tak nestane, mf tov

tovar so zjavnjmi vadaml PriPadn6

nezisten6 pri preberani tovarq kupujuci pi

odkladu po ich zisteni, najnesk6r Al uptynutia zarudnej doby' Zi'u'tnb doba stanoven6

vyrobcom bude vyznad en6 rwobalochiovarq alebo pri nebalenom tovare na dodacom

liste.

3. Predavaj{rci zaruduje, ,E flirrrdodanf tovar bude mat' pozadovanir akost' po cetir dobu

minimalnej trvanlivosti, pla0nej pre lednotliv€ dnfiy tovarov' ktor6 je dtkou zarudnej

dobY PoskYtovanej v1itobcom'4 wlvrrrv -- *TTHHffi:ffii#ifiHt#
aru" m6 Privoho odmietnut" tj' neprevziat'

a to v takom mnoZswe a rozsahu, na sa tato vada vztahuie' s t''im' ze si vodi

pred6vajirc 
L ilBv@vrv 

K'pujircim'nfuoknadodanie

chfbajircej dodanie nalrradn*ho tovaru ato

najnesk.r neprevzatra p.vodnej dodavky

5. f,Jil,"ru", je povinnf vysporiadat' rekramaciu v6d ziavrrych av6d akosti ihned"

Reklam6ciu skrytfch v6d tovaru je predavajirci povinnf vysporiadat' ds 24 hodin odo dda

prijatia reklam6cie.

6. Predavajirci je povinnf pisomne sa ,:adrrt k reklamacii nainesk6r <1o 3 dni po jei

dorudeni.Aksavtejtolehotenevyjadri,anarnen|tl'fusrihlasisopodstatnenost'ou
reklamfcie.

au podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Na opravenej, alebo 

novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

Článok č. VI 

Možnosť odmietnutia tovaru 

. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 

akosti, štruktúry, alebo množstva tovaru špecifikovaného v objednávke, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti 

a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za hrubé 

porušenie zmluvy. 

Článok č. VII 
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov 

. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spíňa 

kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa 

zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať Zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách 

v znení neskorších predpisov a Vyhláškam v súlade s Potravinovým kódexom SR. 

. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok 

tejto zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. 

V prípade, ak sa tak nestane, má tovať vady, kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať 

tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady, alebo zjavné vady dodaného tovaru, 

nezistené pri preberaní tovaru, kupujúci písomne oznámi predávajúcemu bez zbytočného 

odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Záručná doba stanovená 

výrobcom bude vyznačená na obaloch tovaru, alebo pri nebalenom tovare na dodacom 

liste. 

. Predávajúci zaručuje, že ním dodaný tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu 

minimálnej trvanlivosti, platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dížkou záručnej 

doby poskytovanej výrobcom. 

. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady 

zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď. Ak kupujúci zistí zjavné vady pri dodaní 

tovaru, vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho odmietnuť, t.j. neprevziať 

a to v takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje, s tým, že si voči 

predávajúcemu uplatní reklamáciu ihneď i s odôvodnením. Kupujúci má nárok na dodanie 

chýbajúcej časti, alebo chýbajúceho množstva tovaru na dodanie náhradného tovaru a to 

najneskôr do 24 hodín od zistenia tejto skutočnosti a neprevzatia pôvodnej dodávky 

tovaru. 

. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď. 

Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 24 hodín odo dňa 

prijatia reklamácie. 

. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej 

doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou 

reklamácie.



1.

7. V ostabqich pripadoctq nzupravenych touto zmluvou, sa budri znluvn6 sffiny nadif

ustanoveniami S 422 a nasl. Obchodndho zikonnika lCord up'ravujri n.iroky zo

zodpovednosti za vady tovaru.

itfnox i. Vm
Sankcie

Pri poru5eni jednotlivej zmluvnej povinnosti predrivajriceho dodat' predmet plnenia

v dohodnutom termine, na dohodnut6 miesto, v poiadovanej kvalite a za dohodnutu cenu,

je kupujuci opnfvneny uplarnit' vodi predrivajirce,tru znluvntipokutu vo vfdke lOAElx, za

kainl jedno poruienie. To plafi aj v pripade nedodania, alebo oneskoren6ho dodania

dokladov, ktori sri pofiebn€ naprettzafre, alebo na uffvanie tovanl alebo inych doHadov,

ktord je predivajirci povinnf predtoiit' kupujucemu podfa tejto znluvy.
Vprfpde smeHkania lupujuceho s uhradenim fakttly, je pedavaluci oprivnenf rHtovad

kupujiicemu zmluvnir pokltu vo vf5ke 0P5 o/o, z dlznej suny, akaiAy deilomeikania.
Pd ponr3eni jednotlivej zrnluurej povinnosti predrivajuceho dodaf' predmet plnmia v
dohodnutom termfne, na dohodnutd miesto, v poZadovanej kvalite a za dohodnutu cemS je

kupujrici opnlvnenf uplatnid voci predrlvajfcernu nrirok - preuktizateFnd ndklady, ktor6 mu

vznikli neplnenim zrnluvnej povinnosti zo strany pred"4vajuceho. V5etky preukizatel3n6

nilklrd!, lCor€ larpqifoemu vzriknrl a bude si ich qrlaldoval', pisomne uvedie a
predrivajfcemu doru6i,wittne od6vo&renia a Spcifikacie uplathovanej finmitej diastky,

v lehote 30 dni, odo dna jej pisomndho uplatnsnia.

4. Zaplatene zmluvnej pokufy nezbavuje preddvajriceho povinnosti dodat' tovar, alebo

1.

doklady, podfa tejto zmluvy.

Zmluvn6 strany prehlasujri, Ze vi5ka znluvnej pokuty je primerana, je v stilade so

zrsadami poctivdho obchodneho styku a bola dohodnuti s prihliadnutim na vyzrrant

abezpei:ov anlch povinnosti.

Zaplfisfitn zmlurmej pokuty nie je dotkn$6 priivo kupujuceho na niihradu Skody, lco*i
mu omeBkanim predrivaj fceho vznilda-

Zodpovednosf za Skodu sa bude riadit' podfa prisluinfch ustanoveni Obchodneho

zakonnika. Pre ridely tejto zmluvy sa Skodou rozumejri aj naklady kupujirceho na

zabe4ecenie rolrrakdho, alebo porovnafel'ndho tovaru uin6ho ped.ivajfceho vpripade

ome5kania pred.lvajticeho s dodanim tovaru, alebo odstrrinenim vdd tovanr, pokiaf toto

omelkanie ohrozuje dinnost' kupujficeho,

CHnok E. tx
Doba platnostia skonienie zmluvy

Zmlr;vasauzatrdrana dobu urditu ato do 31.08.2023 odo dfianadobudnutia jej ridinnosti

v sirlade s odsekom 2 toho dldnkuznltrvy.
Zmluva nadobfda platnost' dflorn podpisania obidvoma stranami aridrnnost'

dflom nasledqiucim po dni zverejnenia v Cenuilnom registri ml'hv, v znysle
Obdianskeho zikonnika v spojeni so zikonom E. 2lll2D00 Z.z. o slobodnom prfstupe

k inforrniciimao znene a doplneni niektorych zdkonov v zreni neskor5ich predpisov.

KaiA6 zo str6n m6Ze zmluvu kedykollvek vypovedat'bez udania d6vodu, ato pisomnou

v'.ipovedbu riadne dorudenou dnrh€j znluvnej sffane. Vfpovednl lehota je trojmesainri

3.

5.

6.

7.

2.

5.

7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 

ustanoveniami $ 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady tovaru. 

Článok č. VIII 
Sankcie 

1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia 

v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, 

je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur, za 

každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania, alebo oneskoreného dodania 

dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie, alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, 

ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

2. Vprípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %, z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. 

3. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v 

dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je 

kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok - preukázateľné náklady, ktoré mu 

vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho. Všetky preukázateľné 

náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si ich uplatňovať, písomne uvedie a 

predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky, 

v lehote 30 dní, odo dňa jej písomného uplatnenia. 

4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinností dodať tovar, alebo 

doklady, podľa tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so 

zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 

zabezpečovaných povinností. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá 

mu omeškaním predávajúceho vznikla. 

7. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho na 

zabezpečenie rovnakého, alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v prípade 

omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, alebo odstránením vád tovaru, pokiaľ toto 

omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho. 

Článok č. 1X 
Doba platnosti a skončenie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.08.2023 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

v súlade s odsekom 2 toho článku zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dní zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

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

3. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou 

výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná



“ azačína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli 

za podstatné porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná, alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je 

vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, bol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, alebo na povolenie vyrovnania 

ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle 

tejto zmluvy je vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku 

na prepravu predmetu zmluvy v zmysle Potravinového kódexu SR, stratilo platnosť. 

„ Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením 

zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu. 

Článok č. X 

Záverečné ustanovenia 

Otázky avzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku 

zmluvy. 

Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre 

predávajúceho a dve pre kupujúceho. 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej 

obsahu rozumejú, bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za 

jednostranne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

„ 

V vsnnú ng a AR „ dňa V Horných Obdokovciach, dňa 

ai a a a 

PhDr. Miriama Brachová, MBA, 

riaditeľka
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Príloha č.1 - Špecifikácia - Mäso a mäsové výrobky 
  

Názov tovaru Špecifikácia 
Predpokladané 

množstvo 

Cena 

za MJ 

bez DPH 

Cena za 

MJ s DPH 

DPH 

20% 

Cena 

celkom 

bez DPH 
  

Bravčové pilecko bez kosti 820 A An 450 3690,00 

  

Bravčové stenno bez kosť 1700 A, 90 

  

Bravčový bôčík s kosťou 25 á 00 

  

Bravčový bôčik hez kosti 40 4,50 3 

  

Bravčové karé bez kostí 400 5,70 2508,00 
  

Bravčové karé s kosťou 140 5,00 706,20 770,00 

  

Bravčová krkovička bez kosti 3,90 220,00 242,00 
  

Bravčový výrez 40 3,00 120,00 132,00 

  

Bravčová pečeň 70 2,50 35,00 175,00 210,00 

  

10 Hovädzie siehno bez kosí! 330 12,50 412,50 4125,00 6537,50 

  

Hovadzie pliecko bez kosti 200 9,50 190,00 1900,09 2090,00 

  

12 Hovädzie rebra 15 640 9,60 96,00 105,00 
  

13 Hovadzie kosti Špikové 750 2,00 150,00 1500,00 1650,00 

  

Bravčové koleno svieže 20 2,7 5,40 54,00 59,40 
  

15 Bravčová masť škvarená 300 4,50 211,00 1350,00 1620,80 
  

16 Bravčové koleno udené Jedlá soľ, mäso min 98% 90 3,50 63,09 315,00 378,00 
  

17 Bravčová stehno udené Jedlá saľ, mäse min.98% 30 6,70 40,20 201,00 241,20 
  

Bravčová krkovička údená bez kosti Jediá soľ, mäso min.98% 10 5,70 8,04 13,40 67,00 80,40 
  

19 Oravská slanina 120 5,20 TA 148,80 744.00 892,80 

  

Slanina udená bez kosti 85 4.40 g 9,28 74.50 374,00 448,80 

  

21 Špekačky alebo ekvivalen jedlá soľ, min.podie! mäsa 60% 40 5,00 6,06 40,09 200,00 240,00 
  

22 Jemné párky     jedlá sof, min.podiel mäsa 50%       5,50   6,50     16,50   82,50   909,00 va 

  
 



  

Názov tovaru Špecifikácia 
Predpokladané 

množstvo 

Cena 

za MJ 

bez DPH 

Cena 

spolu 

bez DPH 

DPH 

10% 

Cena 

celkom 

bez DPH 
  

Párky obyčajné jedlá soľ, min.podiel mäsa 60% ka n 5,40 6,48 378,00 
  

Kabanos jedlá soľ, min.podiel mäsa 80% kg 140 5,00 6,00 700,00 
  

Saláma jemná Liptovská alebo ekvivalent jedlá soľ, min.podiel mäsa 70% kg 40 5,00 6,00 
  

Saláma šunková 
x. 

liedá soľ, min.podiel mäsa 68% kg 150 5,50 6,80 825,00 
  

Saláma Turista alebo ekvivalent jedlá soľ, min.podiel môsa 73% 5 63% 7,80 32,50 
  

Saláma Inovecká alebo ekvivalent jedlá soľ, min.podiel br.mäsa 73%, hov.mäsa 23% kg 140 6,50 780 910,00 
  

Saláma Strážovská alebo ekvivalent iedlá soľ, min. podiel mäsa 73% ka 6,0 7,20 30,00 
  

Klobása bravčová udená min.podie! mäsovej zložky 80 % kg 1,25 8,70 507,50 609,00 
  

31 Sekaná 
jedlá soľ, pitná voda „min.br.mäso 25%, hov.mäso 

40%,konzervačná látka, škrobový sirup, 
kg 4% 4.80 100,00 120,00 
  

  

  
32 Bravčová šunka výberová ljedlá soľ, min.podiel br.mäsa 88%, pitná voda kg 7,50 9,00 45,00 270,00 
  

Pečeňový syr 
jedlá soľ, min.podiel mäsa 50%, min.podiel pečene 

28% 
ka 4,50 5,40 72,00 432,00 

  

Mäsová tlačenka rmin.podiel mäsa 75% kg 5,50 6,60 44.0 264,00 
  

Jaternica 250 g ryžová jedlá soľ, ryža,koreniny, mäso kg 4,00 480 20,00 120,00 
  

3% Jaternica 250 g krvavá [jedlá sol, mäso, koreniny, br.krv kg 400 4,80 20,00 120,00 
  

37 Oškvarky bravčové ka 600 72 30,00 130,00 
  

Huspenina porciovaná s vašičkom 400g podiel mäsa min. 100g 3,0 3,80 120,00 720,00 
  

39 

40 

Údené rolované pliecko minimálny podiel mäsa 85% kg 6,70 8,04 26,80 160,80 
    Držky predvarené krájané, mrazené hovädzie držky     kg     4,0 4,80 80,00 480,00 
  

Cena spolu za rok     2312,50   1 913,10   32.775,50   37 001,10 

  
 


