
Rfmcovi zmluva na dodanie tovaru
(d alej len ,rzmluva")

podl'a S 269 ods. 2 a $ 409 Obchodn6ho z{konnika, zdkon E.5l3lt99l Zb.
v zneni neskor5ich predpisov medzi ffmito zmluvnlimi stranami

itinok E.I
Zmluvn6 strany

,,V KASTIELI", Zaiadenie soci6lnych sluZieb Horn6 Obdokovce
956 08 Horn6 Obdokovce 1

Zastipeny; PhDr. Miriama BrachovS, MBA, riaditelta
teo: ooEszggs
DIC:202L248636
Bankove spoj enie: Statna pokladnica
IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231
(d alej len,, Kupujrici ")

Predivajfici: Obchodn6 meno: Michal Svec MFM- fruit

uzatvorenf

Kupujrfici :

1.

Adresa:
Zastfipeny:
reo :

DIi:

Stredansk6 1796,955 0l Topofdany
Michal Svec
346702t1
1020088872

3.

Bankov€ spojenie: VUB, a.s. Topofdany
eislo irdtu: SK84 0200 0000 0011 5881 7859
(d'alej len,, P reddvaj ilcf ")

Podkladom pre uzawetie tejto zmluvy je rnisledok verejndho obstarivania podta zifi<ona
34312075 Z. z. o verejnom obstar6vani a o znene a doplneni niektoqich z'lkonov v ureni
neskor5ich predpisov (d'alej len ,,ZVO') na predmet ziflazky,, Ovocie a z,elenina"rktorcj
vitazorn sa stal preddvajirci.

dHnok i. rI
Predmet zmluvy

Udelom tejto zmluvy je ustanovit' r6mcov6 zrnluvn6 podmienky pre uzatvaranie
diastkovjch objednfvok ( d'alej len ,,objedn6vok* ) medzi pred6vajircim a kupujricim, s

cielbm zabezpedit' opakovanti a kontinuiilnu dod6vklr tovaru pre ,,V KASTIELI",
Zarladenre soci6lnych sluZieb, Hom6 Obdokovce v zriad'ovatefskej pdsobnosti NSK v
zlvislosti od poZiadaviek a potrieb kupujricehoo za podmienok ustanovenfch touto
zrnluvou a jednotlivymi objedndvkami.

Vzifomn6 priiva a povinnosti znluvnfch stnin sa budri riadit' ustanoveniami tejto zmluvy,
pokiaf objednrivka vzaweth medn mluvn;fini stranami na zitkladre a v rozsahu tejto
zmluvy neustanovi inak,

Predmetom tejto zrnlur,y je zAvaznk prediivajriceho podas platnosti a ridinnosti tejto
zmluvy riadne a vias dodivat'kupujricemu tovar Specifikovany v Prilohe d. 1 ,,Ovocie
a zelenina'', (d alej len,,tovar").

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: Michal Švec MEM — fruit 
Adresa: Streďanská 1796, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený: Michal Švec 

IČO: 34670211 
DIČ: 1020088872 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany 
Číslo účtu: SK84 0200 0000 0011 5881 7859 

(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 „ Ovocie a zelenina“, 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 „Ovocie 

a zelenina“, (ďalej len „tovar“).



4. Kupujirci pri realizAcli dod6vok tovaru predrivajucim bude vykonivat' konffolu
preberan6ho tovaru z ddvodu overenia, di dodanf tovar m6 poZadovanir kvalitu a spifia
parametre dersWosti.

V prfpade, ak predrivajtici poruSi zisadu derstvosti a kvality dodan6ho tovaru, kupujfci
tento nepreberie a bude to povaiovat' za hrub6 poruSenie zmluvy.
V pripade bezprobl6movdho dodania tovaru preddvajricim, sa kupujirci zavdnje riadne a

vdas dodanf tovar od pred6vajtceho prevziat a zaplatif pred-fvajfrcemu kfpnu cenr1

urdenti v stlade s dl. IV. tejto zmluvy.
Preddvajuci sa zav[nrje podas cel6ho trvania tejto zmluvy maif v obchodnej ponuke a k
dispozicii pre kupujriceho celf sortiment tovaru, podlb Prilohy d. I tejto anluvy.
Zmlurm6 strany sa dohodli,2erozsah a mnoZstvo tovaru uvedend v Prflohe 6.1 k tejto
znluve je len orientadnd a skutodne odobrand mnoZstvo sa bude odvijaf od skutodn;fch
potrieb kupujriceho po dobu trvania tejto zmluvy.
Pred6vajrici sa touto zmluvou zavdnaje doddvaf tovar, ktory musi spiRat' vietky z6konom

stanoven6 nonny a musi byt' l" akostnej triedy. Predrivajuci bude v5eflry plnenia tejto
zmluvy vykon6vat' v sulade s prislu5nfmi pr6vnymi predpismi a Standardmi kvality
uplauiujfcimi sa v danej oblasti.

dtinok i. III
Dodacie podmienky

Pred6vajfci sa zaviizuje doddvat' kupujfcemu tovar podl'a dt6nku II. tejto zmluvy
priebehre podas platnosti tejto zrnluvy do miesta dodania tovaru podl'a dl. III. bod 2 tejto
zmluvy, minimdlne 2krr6t$Ldenne. MnoZstvo tovaru bude upresfiovand objedn6vkami zo

strany kupujriceho tak, aby bola zabezpeden6 kvalita dodrivandho tovaru z hfadiska
zAruky, druhu vfrobku. Dodrivka s moinost'ou objedndvky na kusy ( nie len cel6 balenia).
Miesto dodania tovarq odovzdanie a prevza/cia: ,V KASflF,LI", Zariadenie soci6lnych

sluZieb Homd OMokovce, 956 08 Horn6 OMokovce I - sklad potravin (skladnidka e-

mail : dssho@wircom.sk, tel.d.038/5318128) , v dase od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Tovar bude dod6vanf na zaklade objedndvok vystavenych podl'a bodu d.2 tohto dlftrku
zrnluvy, ktord budf obsahova;t' druh tovarq mnoZstvo, poZadovand miesto dodania
a lehotu plnenia. Kupujfci je povinnf poZadovan6 doddvky objednat' formou pisomnej,

telefonickej, alebo elektronickej objednivky (e-mail) najneskdr 24 hodin pred termfnom
roz\toz;. V pripade oneskorenia predloZenjch objednivok predrivajfci nem6Ze byf
sankcionovany zanetipln6, oneskoren€, dodanie tovaru.

Sfdast'ou zAvdzku pred6vajfceho podta tejto zmluvy sri aj sluZby spojend s dodanim
tovafl.I" t. j. zabezpedenie kompletizacie tovarq balenie tovarq jeho doprava a vyloienie v
mieste plnenia v srilade s bodom d. 2 tohto dl6nku zmluvy.
Dopravu ptedmetu kupy na miesto dodania, urdend kupujucim v objedn6vke, zabe4peduje

preddvajtici na vlastnd ndklady tak, aby bola zabezpederul dostatodn6 ochrana pred jeho

po5kodenim, alebo znehodnotenim.
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. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu 

preberaného tovaru z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a splňa 

parametre čerstvosti. 

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

tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

. Vprípade 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. TV. tejto zmluvy. 

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

dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru, podľa Ptílohy 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 II. tejto zmluvy 

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

zmluvy, minimálne 2 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 len celé balenia). 

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

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

mail : dssho(dwircom.sk, tel.č.038/5318128) , včase 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.



,)

a
J.

1.

1.

dHnok i. IV
Klipna cena

Kirpna cena je stanoven6 podlia zikonaNR SR 1811996 Z.z. o cen6ch v zneni neskorSich

predpisov a vyhlaiky MF SR E. 8711996 2.2., ktorou sa vykonilva zilr.on NR SR d.

t8/1996 Z.z. o cerrachv ntenineskoriich predpisov.

Kripna cena tovaru podlla osobitnej Speciffticie je uveden6 vPrilohe d.l tejto znluvy,
ktoni je neoddelitel'nou sriEastbu tejto zrnluvy. Kripna cena je stanoven6 vfifiarrc DPH,
obalu, dopravy do miesta plnenia, cl4 dovozrej prrriLi,ky adalSich ruikladov spojenj'ch
s dod{vkou tovanr oa miesto urdenia.

Cenu tovaru je moZn6 menif pisomnou dohodou znluvnfch striin, ak d6jde k zmene

zikonnych podmienok pre vfpodet DPH a inych administrativnych opatreni Strltu.

Predivajrici sa zavitzuje kupujricemu miLit jednotkovd ceny kedykofvek podas trvania
zmluvy a to v pripade zanederna tw. akciovyctU alebo sezdnnyeh cien tovaru na trhu
(dalej len ,,sez6nne ceny"), a to aj bez vynrana kupujricim, priamo zniLenim ceny vo
fakture vystavenej a dorudenej kupujircemu po dodani tovaru, ktor6ho sa sez5nne

(akciov6) ceny fjkaj ri.
Kupujuci md parivo realiznvat prieskum trh:uza, ridelom A*etrfra aktualaej trhovej ceny

tovaru, ktory mA byt' predmetom zamf5lanej objednivky, aspoi raz za obdobie Siestich

mesiacov bezprostredne predchAdzajircich urieniu cerLy zazamfEfanri objedn6vku.

Aktu6lna trhovd cena tovaru sa urdi ako cena urdenri priemerom medzi tromi najniZ5imi

eenami zistenfmi na flhu, podlb nasledujricich ustanoveni tejto zmluvy.
Zist'ovanie aktualnej trhovej ceny tovaru musi byt' realizovan6 prostrednictvom
minimdlne troch nez6vislych carov'.fch poilih ak v dase ich zistovania existujri, mkaidtt
polozlcu tovaru, lcory md byt' predmetom zamf5lSanej objedn6vky na dodanie tovaru.
Kupujrici bude posudznvat cenov6 ponulcy na identiclc.i, alebo zastupitelhf tovar, l<tori
bude dodanj^ za rovnalo.ich (resp. nie menej vjhodnfch) obchodn;ich podmienok dodania

dohodnuitfch v tejto zrnluve.

Ak zistenri aktualna trhov6 cena za dodivku tovaru, ktory m6 byt' predmetom zamf5lanej
objednivky bude niZ5ia" ako cena tovaru urden6 podl'a Prilohy d. 1 tejto zmluvy, je
kupujirci opnivnenf v objedn6vke na dodanie tovaru poiadovat' od preddvajirceho dodanie
predmetndho tovaru n serLu zodpovedajricu aktu6lnej trhovej ctrLe r-a dod6vlar tovaru,

ktory m6 byt' predmetom objedn6vky. Ak pred6vajrici nie je schopnj'dodat' alebo nedodd

tovar zaaktu6lrru trhovri eenu" kupujicimipnlvo vypovedaf zmluvu.

dHnok i. V
Platobn6 podmienky

Predmetom fakturdcie bude len skutodne objednany, dodanf a kupujfcim prebranf druh

tovaru, podfa nevyhnutnej potreby kupujriceho podas trvantazmluvy.
Kfpna cena je splatll na zirtrJade faktur preddvajriceho, ktore budf kupujfcemu
odovzdand sridasne s predmetom plnenia. Faktfry musia obsahovat' n6leZitosti dafiov6ho

dokladu a Specifikiciu ceny. Povinnou prilohou fakniry je dodaci list skutodne ptebrandho

4.

5-

7.

2.

Článok č. IV 
Kúpna cena 

. 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



l.

tovaru kupujricim. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej vystavenia. Pre ridely

tejto zmluvy sa za deil rihrady povaZuje dei odoslania prislu5nej finandnej sumy z fdtu
kupujirceho, na fdet pred6vajriceho.

3. Y pripade, ak fakt0ra nebude obsahovaf v5etlqy n6leZitosti daiovdho dokladu, alebo bude

absentovat' dodaci list, kupujrici je opnivnenf w6tit' ju predivajricemu do ddtumu

splatnosti s tym, Ze prestane plynrit' lehota splatnosti faktury. Predrivajrici je povinnf
faktfru podfa charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novir. Na opravenej, alebo

novej fakture vynaEi nov'.i dritum splatnosti faktiry.

Clfnok i. VI
Moinost' odmietnutia tovaru

Kupujuci si vyhradzuje prdvo odmietnut' prevzia( tovar zddvodu nedodrZania ceny,

akosti, Stnrktfry, alebo mnoZstva tovaru Specifftovandho v objedndvke, pokiaf sa

anlurmd strany nedohodnfr inak. V pripade, ak pred6vajrici poru3i zisadu derstvosti

akvality dodandho tovanr" kupujrici tento nepreberie abude to povaZovat' za, hrub6
poruienie znluvy.

dtinot< i. VII
Zodpovednost' za vady a akost' tovarov

Predrivajrici zodpovedri za ta, ie dodanf tovar je sposobilf na uvedenie na trh a spiia
kvalitativne poZiadavky, ktor6 sf stanovend v5eobecne zAviin$mi predpismi,

ako i nonnami a poZiadavkami predpisov Eur6pskej unie pre potraviny. Predrivajrici sa

zavdntje, Ze dodrlvanf tovar bude zodpovedat' Zhkonv dfslo 152/1995 Z.z. o potravin6ch
v zneni neskor5ich predpisov aVyhl6ikam v stlade s Potravinor,".im k6dexom SR.

Pred6vajuci je povinnf dodat' kupujucemu tovar v mnoZstve a akosti podlb podmienok

tejto zrnluvy a konkr6tnej objedndvky, ktory je spdsobily rnunivane na dojednany ridel.

V pripade, ak sa tak nestane, m6 tovar vady, kupujuci si vyhradzuje pnivo neprwziat'
tovar so zjavnymi vadami. Pripadnd skryt6 vdy, alebo zjavn€, vady dodandho tovaru"
nezistend pri preberani tovarur, kupujrici pisomne ozntlmi pred6vajticelrru bez zbytodndho

odHadu po ich zisteni, najnesk6r do uplynutia zirudnej doby. ZiwEni doba stanoven6

vyrobcom bude vymaden6 na obaloch tovaru" alebo pri nebalenom tovare na dodacom
liste.

Pred6vajtici zaruEuje, Le nim dodany tovar bude maf poZadovanf akosf po cel6 dobu
minimdlnej trvanlivosti, platnej pre jednotliv6 druhy tovarov, ktor6 je diZkou zirudnej
doby poskytovanej vyrobcom.
Kupujfrci je povinny pri prevzati tovaru vykonat' kontrolu mnoZstva a akosti tovaru a vady
zjavne zisten6, je povinnf reklamovat' ihned. Ak kupujrici zistf zlavnf vady pri dodani
tovaru, vrdtane v6d srivisiacich s kvalitou tovaru" m6 pnivo ho odmietnut', tj. neprevzia(
a to v takom mnoistve a rozsahu, na akd sa tiito vada vzt'ahuje, s t_im, Ze si vodi
predrivajricemu uplatni reklamriciu ihned i s od6vodnenim. Kupujrici m6 n6rok na dodanie

chfbajftcej dasti, alebo chfbajfceho mnoZswa tovaru na dodanie nahradndho tovarir a to
najnesk6r do 24 hodfn od zistenia tejto skutodnosti a neprevzatia pdvodnej dod6vky
tovaru.

1.

)

3.

4.

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 pripade, 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 

faktúru 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 tovar 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 dlžkou 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.



1.

5. Pred6vajirci je povinnli vysporiadat' reklamiciu vid zjavnych avi{d akosti ihned'.

Reklam6ciu skrytfch v6d tovaru je preddvajrici povinnli vysporiadaf do 24 hodin odo dda

pijatia reklam6cie.

6. Predfvajirci je povinnf pisomne sa vyjadrif k reklam6cii najneskdr do 3 dni po jej

dorudeni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, ntamerth to, Le sirhlasi s opodstatnenost'ou

reklamdcie.

7. V ostafirfch pripadoclr, neupravenfch touto znluvou, sa budir znluvn6 strany riadit'

ustanoverdami E 422 a nas1. Obchodniho zikonntk4 ktot6 upmvujir naroky zo

zodpovedno str za v ady tovanr.

dtfnox i. VIII
Sankcie

Pri poruSeni jednotlivej zmluvnej povinnosti predrlvajirceho dodat' predmet plnenia

v dohodnutom terming na dohodnute miesto, v poZadovanej kvalite a za dohodnutu cenu,

je kupujirci opravnen;i uplatnit' vodi pred6vajircemu znrluvnri pokutu vo vf5ke 1AA Etx, za

kalAe jedno poru5enie. To plati aj v pripade nedodaniao alebo oneskoren6ho dodania

dokladov, ktor6 sri potrebn6 naprevzrtie, alebo natilvanie tovanr, al,ebo rnych dokladov,

ktor6 je predAvajrici povinnf predloZit' kupujricemu podfa tejto zrnluvy.

V pripade omeBkania kupujriceho s uhradenfm faktriry, je pre&ivajfci op6vneny fdtovat'

kupujricemuznrluvnripokutuvoqiSke 0,05oA, zdlinej sumy, nkai:dy deiome5kania.
Pri poruieni jednotlivej zmluvnej povinnosti pred,ivajriceho dodaf predmet plnenia v

dohodnutom termine, na dohodnut6 miesto, vpoZadovanej kvalite a za dohodnutu cenu, je
kupujirci oprSvneny uplatnit'vodi predrivajricemu niirok - preukdzatel'nd ndklady, ktor6 mu

vzrikli neplnenim zmluvnej povinnosti zo strany pred6vajfceho. V5etky preuk6zateln6

nilklady, ktor6 kupujircemu vzniknri a bude si ich uplatiovat', pisomne uvedie a

pred6vajricemu dorudi, vrdtane oddvodnenia a Specifik6cie uplatf,ovanej finandnej diastky,

v lehote J$ dni, odo diajej pisomneho uplatnenia.

Zaplatente zmluvnej pokuty nezbavuje pred6vajriceho povinnosti dodat' tovar, alebo

doklady, podfa tejto zmluvy.

Zmlurm6 strany prehlasujir, Ze vf5ka zmluvnej pokuty je primeran6, je t sirlade so

zAsadani poctivdho obchodndho styku a bola dohodnutii s prihliadnutim na vynram
zabezpeEovanf ch povinnosti.

Zaplatenimnnlurmej pokuty nie je dotknut6 prdvo kupujriceho na niihradu Skody, ktotd

mu ome$kanim pred6vajriceho vzrikla.
Zodpovednos( za Skodu sa bude riadit' podla prislu5n;ich ustanoveni Obchodneho

zakonnika. Pre irdely tejto znluvy sa Skodou rozumejri aj n6klady kupujtceho na

zabezpetnie rovnak6ho, alebo potovnatel'n6ho tovaru u indho prediivajriceho v pripade

ome5kania pred6vajriceho s dodanim tovaru, alebo odstrdnenim vdd tovaru, pokiall toto

ome5kanie ohrozuj e dinnost' kupujriceho.

CHnok i.IX
Doba platnosti a skontenie zmluvy

Zmhvasauzatvhra na dobu urditu ato do 31.08.2024 odo dia nadobudnutia jej irdinnosti

v sulade s odsekom 2toho dlinku zrnluw.

3.

6.

t.

1.

bo
 

. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných avád 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. 

„ 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 

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. 

V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

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

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. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar, alebo 

doklady, podľa tejto zmluvy. 

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. 

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

mu omeškaním predávajúceho vznikla. 

Zodpovednosť ža 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. IX 
Doba platnosti a skončenie zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.08.2024 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

v súlade s odsekom Z toho článku zmluvy.



. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ, 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. 

„. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to 

písomnou výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 

trojmesačná a začína 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 

zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej 

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 ana znak 

súhlasu ju podpisujú. 
/ 

V Topoľčanoch/ dňa V Horných Obdokovciach, dňa 

N-. A PhDr. Miriama Brachová, MBA 
riaditeľka



Priloha d.l - Specifikricia - Ovocie a zelenina

P,i. Nizov tovaru ru
Predpokladan6

mnoistvo

Cena

za llJ
bez DPH

Gena za

MJ s DPH

Cena

spolu
bez DPH

DPH

10o/o

DPH

2oo/o

Gena

celkom
s DPH

1 Obula biela,Zltd kg 2680 0,800 0,880 21M,M 214,40 2358,40

2 Zemiaky kolzumn6 nskor6: vamf typ A kg 6300 0,700 0I70 4410,00 441,00 4851,00

3 vamf typ B kg 6300 0,700 0,770 44'10;00 .141;00 485'1,00

4 vamf typ C kg 6300 0,700 0,770 4410,00 M1,M 4851,00

E (apusta hlivkov6 bi0lb kg 1200 0,8m 0,880 960,00 96,00 1056,00

6 (apush.hl6vkov6 derven6 kg 36 1000 '1,100 36,00 360 39,60

7 Gpusta sudov6 kg 600 1,2N 1,440 720,00 144,00 864,00

8 (apu$a einska Irg 330 1,000 1,100 330 00 33,00 363,00

I Sal6t hldvkovf ks 330 0 900 0,990 297,00 29,70 326,70

10 Sal6t tadovf KS 40 1,300 I 430 52,00 5,20 57,20

11 Kel hl6vkovf kg 540 1 200 1,320 648,00 64,80 712,80

12 Karfiol ks 244 2,500 2,750 600,00 60,00 660,m

13 Cuketa kg 40 3,300 3,630 132,00 13,20 145,20

14 ledkovka 0etven6 viazanie{ia vraz 320 0,800 0,960 256,00 51,20 307,n

15 liibufta viazanidka v|az 180 0,800 0,880 144,00 14,40 158,40

16 Gler6b biely kg 170 1,000 1,100 170 00 17,00 187,00

17 Jhtxky 5al6tov6 - hdovky kg 680 2,n0 2,420 1496,m 149,60 1645,60

{8 raprika zelen6 sfuky kC 300 2,2M 2,+m 660,00 66,00 726,00

19 tajCiny dentene stredne velk6 kg 1200 2,200 2,420 2640,00 264,00 29M,00

n Vlelon iervenf r/odovy kg 80 1,2N 1,'140 96,00 19,20
,|15,20

21 Mrkva orand l(g 600 0,700 0,840 420,00 84 00 5M,00

22 Zemiaky nov6 Kg 1000 0,900 0,990 900,00 90,00 990,00

23 Hliva ustticovd l(g 20 4,400 4,84r 88,00 8,80 96 80

24 Sesnak kg 90 5,500 6,6m 495 00 99,00 594,00

25 Sampi6ny Kg 160 3,300 3,630 528,00 52,80 580,80

ffi Jablk6 dervene. zelend kg 1000 1,300 1,430 1300,00 130,00 1430,00

27 Ban6ny kg 1000 1,600 1,520 1600,00 320,00 1gru,00

28 Pomaranie Kg 140 1,400 1,680 196,00 3920 235,20

N Mandarfnky kg 40 2,500 3,000 100,00 20,00
.|20,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Príloha č.1 - Špecifikácia - Ovocie a zelenina 

P.č. Názov tovaru a | odpoklačané zá J | Cena za i Áo. alu 
množstvo bez DPH MJ s DPH bezDPH |! % | 20% s DPH 

1 [Cibuľa biela,žllá kg 2680 0,600 0,880 214400 | 214,40 2358,40 

2 |Zemiáky konzumňé neskoré: vamý typ A | kg 6300 0,700 0,770 | 441000 | 441,00 4851,00 

3 varný typ B kg 6300 0,700 0,770 4410,00 441,00 4851,00 

4 vamý typ C kg 6300 0,700 0,770 4410,00 441,00 4851,00 

5 [Kapusta hlávková bielá kg 1200 0,800 0,880 960,00 96,00 1056,00 

6 [Kapusta hlávková červená kg 36 1,000 1,100 36,00 3,60 39,60 

7 [Kapusta sudová kg 600 1.200 1,440 720,00 144,00 864,00 

8 [Kapusta čínska Ký 330 1,000 1,100 330,00 33,00 363,00 

9 [Šalát hlávkový ks 330 0,900 0,990 297,00 29,70 326,70 

10 [Šalát ľadový ks 40 1,300 1,430 52,00 5,20 57,20 

11 [Kel hlávkový kg 540 1,200 1,320 648,00 54,80 712,80 

12 [Karfiol ks 240 2,500 2,750 600,00 60,00 660,00 

13 [Cuketa kg 40 3,300 3,630 132,00 13,20 145,20 

14 [Reďkovka červená viazanička viaz 320 0,800 0,960 256,00 51,20 307,20 

15 [Giibuľka viazanička viaz 180 0,800 0,880 144,00 14,40 158,40 

16 [Kaleráb biely kg 170 1,000 1,100 170,00 17,00 187,00 

17 [Uhorky šalátové - hadovky kg 680 2,200 2,420 1496,00 149,60 1645,60 

18 [Paprika zelená struky kg 300 2,200 2,420 660,00 66,00 726,00 

19 [Rajčiny červené stredne veľké kg 1200 2,200 2,420 2640,00 264,00 2904,00 

20 |Melón červený vodový kg 80 1,200 1,440 96,00 19,20 | 115,20 

21 [Mrkva praná kg 600 0,760 0,840 420,00 84,00 504,00 

22 [Zemiaky nové kg 1000 0,900 0,990 900,00 90,00 990,00 

23 [Hliva ustricová kg 20 4,400 484077 88,00 8,80 96,80 

24 [|Gesnak kg 90 5,500 6,600 495,00 99,00 594,00 

25 Šampióny kg 160 3,300 3,630 528,00 52,80 580,80 

26 [Jablká červené, zelené kg 1000 1,300 1,430 1300,00 130,00 1430,00 

27 [Banány kg 1000 1,600 1,920 1600,00 320,00 1920,00 

28 |Pomaranče kg 140 1,400 1,680 196,00 39,20 235,20 

29 |Mandarínky kg 40 2,500 3,000 100,00 20,00 120,00                   
  

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

30 |Nektarínky kg 2 3000 | 3600 | 6000 1200 | 720 

31. [Kiwi ks 200 0,300 0,360 60,00 1200 | 7200 

32 [Citróny kg 200 2,500 3,000 500,00 100,00 | 600,00 

33 [Broskyne kg 20 3,000 3,600 60,00 1200 | 7200 

34 [Hrušky kg 20 2,000 2,200 40,00 4,00 44,00 

35 |Slivky kg 2 1,000 1,200 20,00 4,00 24,00 

36 [|Hrozno, biele stolové, červená kg 2 3,500 4,200 70,00 14,00 | 84,00 

37 [Orechy vlašské lúpané kg 10 15,000 | 18,000 150,00 30,00 | 180,00 

38 |Pór kg 160 3,600 3,960 57600 | 57,60 633,60 

39 [Zeler kg 40 1,300 1,560 52,00 10,40 | 6240 

40 [Tekvica Hokaido kg 100 3,000 3,300 300,00 | 30,00 330,00 

41 |Vňať petržlenová kg 10 4,700 5,170 47,00 4,70 51,70 

Spolu za 2 roky 32 173,00 lo zod dodo 35 875,80         3702,80   
  

 


