
 

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 

                      1, 956 08 Horné  Obdokovce  

                      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:   MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.  

                        Adresa:                  Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany     

                        IČO :                      31 428 819 

                        DIČ :                      2020395982 

                   IČ DPH :                SK2020395982     

                        Bankové spojenie:  UniCreditBank  

                        IBAN :                    SK21 1111 0000 0066 2701 5000               

                        zápis:                       Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,   

                                                         vložka číslo 463/T 

                        štatutárny orgán :     Ing. Miloš Kriho, konateľ  

                        (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 :  „ Potraviny“, 

ktorej víťazom sa stal predávajúci.  

 

Článok č. II 

Predmet zmluvy 

 
1. 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 potravín 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.  

2. 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.  

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

a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy  „Potraviny“ (ďalej 

len „tovar“). 

4. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru 

z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti. 

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 

1, 956 08 Horné Obdokovce 

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: MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 
Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 

IČO : 31 428 819 
DIČ : 2020395982 
IČ DPH: SK2020395982 
Bankové spojenie: UniCreditBank 
IBAN: SK21 1111 0000 0066 2701 5000 

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 

vložka číslo 463/T 
štatutárny orgán : Ing. Miloš Kriho, konateľ 
(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 : „ Potraviny“, 
ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

Článok č. II 
Predmet zmluvy 

1. 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 potravín 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. 

2. 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. 

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

a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Potraviny“ (ďalej 

len „tovar“. 

4. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru 

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

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 

1, 956 08 Horné Obdokovce 

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: MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 
Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 

IČO : 31 428 819 
DIČ : 2020395982 
IČ DPH: SK2020395982 
Bankové spojenie: UniCreditBank 
IBAN: SK21 1111 0000 0066 2701 5000 

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 

vložka číslo 463/T 
štatutárny orgán : Ing. Miloš Kriho, konateľ 
(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 : „ Potraviny“, 
ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

Článok č. II 
Predmet zmluvy 

1. 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 potravín 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. 

2. 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. 

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

a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Potraviny“ (ďalej 

len „tovar“. 

4. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru 

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



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

nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   

5. 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.  

6. 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.  

7. 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. 

8. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať 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 

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

platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy v lehote najneskôr 

do 24 hodín od doručenia objednávky 2 krát do týždňa, okrem soboty a nedele v čase od 07.30 

hod. do 12.00 hod.  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).   

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

Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce č.1 – sklad potravín (skladníčka, e-mail : 

dssho@wircom.sk, tel.č.038/5318128) , v čase od 7.30 hod. do 12.00 hod.     

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

ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,  požadované miesto dodania a lehotu 

plnenia. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej, telefonickej, alebo 

elektronickej objednávky (e-mail) .   

4. 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.  

5. 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. 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. 

2. 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. 

3. 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 

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. TV. 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 splňať 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 |. tejto zmluvy priebežne počas 

platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy v lehote najneskôr 

do 24 hodín od doručenia objednávky 2 krát do týždňa, okrem soboty a nedele v čase od 07.30 

hod. do 12.00 hod. 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 č.l — 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 špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu 

plnenia. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej, telefonickej, alebo 

elektronickej objednávky (e-mail). 

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 

Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. ocenách vznení 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.l 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

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. TV. 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 splňať 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 |. tejto zmluvy priebežne počas 

platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy v lehote najneskôr 

do 24 hodín od doručenia objednávky 2 krát do týždňa, okrem soboty a nedele v čase od 07.30 

hod. do 12.00 hod. 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 č.l — 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 špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu 

plnenia. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej, telefonickej, alebo 

elektronickej objednávky (e-mail). 

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 

Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. ocenách vznení 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.l 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
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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. V prípade, ak kupujúci zistí, že 

predávajúci ponúka tovar uvedený v špecifikácii č. 1 za nižšie ceny, bude to kupujúci považovať 

za hrubé porušenie zmluvy.  

4. 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. 

5. Aktuálna trhová cena tovaru sa určí ako cena určená priemerom medzi tromi najnižšími cenami 

zistenými na trhu, podľa nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy. 

6. 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. 

7. 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 

 
1. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh tovaru, 

podľa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy. 

2. 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. 

3. 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 faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Na opravenej, alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti faktúry.  

 

Článok č. VI 

Možnosť odmietnutia tovaru 

 
1. 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 

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. V prípade, ak kupujúci zistí, že 

predávajúci ponúka tovar uvedený v špecifikácii č. 1 za nižšie ceny, bude to kupujúci považovať 

za hrubé porušenie zmluvy. 

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. 

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 faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Na opravenej, alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti faktúry. 

Článok č. VI 
Možnosť odmietnutia tovaru 

1. 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

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. V prípade, ak kupujúci zistí, že 

predávajúci ponúka tovar uvedený v špecifikácii č. 1 za nižšie ceny, bude to kupujúci považovať 

za hrubé porušenie zmluvy. 

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. 

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 faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Na opravenej, alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti faktúry. 

Článok č. VI 
Možnosť odmietnutia tovaru 

1. 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 

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

2. 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. 

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

trvanlivosti, platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby poskytovanej 

výrobcom.   

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

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. 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. 

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.   

4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar, alebo doklady, 

podľa tejto zmluvy.  

Zodpovednosť za vady a akosť tovarov 

Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a splňa kvalitatívne 

požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako 1 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 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 1 

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. 

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. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar, alebo doklady, 

podľa tejto zmluvy.

Zodpovednosť za vady a akosť tovarov 

Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a splňa kvalitatívne 

požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako 1 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 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 1 

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. 

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. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti 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. IX 

Doba platnosti a skončenie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 18.06.2023 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 dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho, 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 a začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa 

uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a 

nároku na zmluvnú pokutu.  

 

Článok č. X 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku   zmluvy.  

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

predávajúceho a dve pre kupujúceho. 

4. 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.   

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 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. IX 
Doba platnosti a skončenie zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 18.06.2023 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti v súlade 

s odsekom 2 toho článku zmluvy. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho, 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 strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, ato 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 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. 

Clánok č. X 

Záverečné ustanovenia 

Otázky a vzťahy, 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 vtroch vyhotoveniach, zktorých 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.

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 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. IX 
Doba platnosti a skončenie zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 18.06.2023 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti v súlade 

s odsekom 2 toho článku zmluvy. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho, 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 strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, ato 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 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. 

Clánok č. X 

Záverečné ustanovenia 

Otázky a vzťahy, 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 vtroch vyhotoveniach, zktorých 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 Piešťanoch, dňa 

MABONEX SLOVAKIA spol. sr.0. 

Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 ý 

IČO: 31 428 819, IČ DPH: 

Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vč. 
-22-   

predávajúci 

  

V Horných Obdpkovciach, dňa 

  

Kpujúci 
PhDr. Miriama Bfachová, MBA 

riaditeľka



 Príloha č.1  - Špecifikácia  "Potraviny"

P.č. Názov tovaru Balenie MJ
Predpoklad.

množstvo                      

za rok

Cena                   

za MJ                      

bez DPH

Cena za 

MJ s DPH

 Cena spolu   

bez DPH  
DPH 20%

 Cena celkom                 

s DPH 

1 Banán v čokoláde 45 g ks 175 0,432 0,518 75,60 15,12 90,72 

2 Bobkový list                 10 g ks 45 0,289 0,347 13,01 2,60 15,61 

3 Cestoviny Tagliatelle 400 g ks 107 1,086 1,303 116,20 23,24 139,44 

4
Cestoviny - abeceda písmenka, bezvaječné    CESSI 

alebo ekvivalent)
400 g ks 100 0,615 0,738 61,50 12,30 73,80 

5
Cestoviny – kolienka bezvaječné (CESSI alebo 

ekvivalent)                    
400 g ks 45 0,615 0,738 27,68 5,54 33,21 

6
Cestoviny – kolienka bezvaječné (CESSI alebo 

ekvivalent)                    
5000 g ks 45 6,793 8,152 305,69 61,14 366,82 

7
Cestoviny – špirály – bezvaječné (CESSI alebo

ekvivalent )                 
400 g ks 5 0,615 0,738 3,08 0,62 3,69 

8
Cestoviny – špirály – bezvaječné (CESSI alebo

ekvivalent )                 
5000 g ks 55 6,721 8,065 369,66 73,93 443,59 

9
Cestoviny – trojfarebné – bezvaječné (GIGLI alebo

ekvivalent)               
500 g ks 10 1,344 1,613 13,44 2,69 16,13 

10
Cestoviny – trojfarebné – bezvaječné (GIGLI alebo

ekvivalent)               
5000 g ks 5 8,294 9,953 41,47 8,29 49,76 

11 Cestoviny semolinové špagety 500 g ks 60 0,814 0,977 48,84 9,77 58,61 

12 Citrovit   s vitamínom C                                                         70 g ks 625 0,399 0,479 249,38 49,88 299,25 
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13 Croissant - rôzne náplne 60 g ks 1200 0,330 0,396 396,00 79,20 475,20 

14 Cukor kryštálový 1 kg ks 1660 0,715 0,858 1 186,90 237,38 1 424,28 

15 Cukor práškový-cukor múčka 1 kg ks 130 0,853 1,024 110,89 22,18 133,07 

16 Cukor vanilínový 20 g ks 400 0,045 0,054 18,00 3,60 21,60 

17 Cvikla kocky 3500 g ks 50 2,819 3,383 140,95 28,19 169,14 

18 Cvikla strúhaná 3400 g ks 10 2,791 3,349 27,91 5,58 33,49 

19 Čaj čierny 50 g ks 930 0,234 0,281 217,62 43,52 261,14 

20 Čaj ovocný 50 g ks 570 0,451 0,541 257,07 51,41 308,48 

21 Čaj ovocný 40 g ks 5 0,501 0,601 2,51 0,50 3,01 

22 Čalamáda zeleninová 3000 g ks 10 2,749 3,299 27,49 5,50 32,99 

23 Čalamáda zeleninová 3400 g ks 10 3,561 4,273 35,61 7,12 42,73 

24 Červené víno suché L ks 17 1,724 2,069 29,31 5,86 35,17 

25 Čína v prášku 25 g ks 50 0,465 0,558 23,25 4,65 27,90 

26 Detská krupica (MANYA alebo ekvivalent) 500 g ks 105 0,605 0,726 63,53 12,71 76,23 

27 Detská výživa 190 g ks 3950 0,399 0,479 1 576,05 315,21 1 891,26 

28 Detská výživa dia 190 g ks 675 0,426 0,511 287,55 57,51 345,06 

29 Dresing Knorr Yofresch 5 kg ks 1 25,610 30,732 25,61 5,12 30,73 

30 Droždie sušené (Dr.Oetker alebo ekvivalent) 10 g ks 650 0,261 0,313 169,65 33,93 203,58 

31 Džem Dia ovocný 230 g ks 35 1,128 1,354 39,48 7,90 47,38 

32 Džem ovocný 4 kg ks 50 10,863 13,036 543,15 108,63 651,78 
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33 ELA Dia - oblátky 40 g ks 490 0,439 0,527 215,11 43,02 258,13 

34 Fazuľa biela malá (LAGRIS alebo ekvivalent) 500 g ks 140 0,899 1,079 125,86 25,17 151,03 

35 Fazuľa biela malá (LAGRIS alebo ekvivalent) 5000 g ks 20 7,734 9,281 154,68 30,94 185,62 

36 Fazuľa farebná (MANYA alebo ekvivalent) 5000 g ks 1 9,556 11,467 9,56 1,91 11,47 

37 Fazuľa farebná (MANYA alebo ekvivalent) 450-500g kg 1 1,911 2,293 1,91 0,38 2,29 

38 Fazuľka struková steril. (GIANA alebo ekvivalent) 3500 g ks 1 4,773 5,728 4,77 0,95 5,73 

39 Fazuľka struková steril. (GIANA alebo ekvivalent) 680 g ks 1 0,850 1,020 0,85 0,17 1,02 

40 Fazuľka struková steril. (GIANA alebo ekvivalent) 660-680g kg 165 1,855 2,226 306,08 61,22 367,29 

41 Feferónky steril. (HAMÉ alebo ekvivalent) 620 g ks 6 1,796 2,155 10,78 2,16 12,93 

42 Fliačky (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 55 0,615 0,738 33,83 6,77 40,59 

43 Fliačky (CESSI alebo ekvivalent) 5000 g ks 35 6,721 8,065 235,24 47,05 282,28 

44 Grahamové cestoviny-kolienka 400 g ks 65 0,715 0,858 46,48 9,30 55,77 

45 Grahamové cestoviny-špagety 400 g ks 20 0,715 0,858 14,30 2,86 17,16 

46 Grahamové cestoviny-vretená 400 g ks 40 0,715 0,858 28,60 5,72 34,32 

47 Granko 225 g ks 80 2,145 2,574 171,60 34,32 205,92 

48 Grilovacie korenie 200 g ks 10 1,355 1,626 13,55 2,71 16,26 

49 Horčica plnotučná (ALBA alebo ekvivalent) 350 g ks 109 0,758 0,910 82,62 16,52 99,15 

50 Horčica plnotučná 950 g - 1 kg 950g-1 kg kg 50 1,577 1,892 78,85 15,77 94,62 

51 Hrach suchý žltý polený (MENUGold alebo ekvivalent) 500 g ks 57 0,667 0,800 38,02 7,60 45,62 



P.č. Názov tovaru Balenie MJ
Predpoklad.

množstvo                      

za rok

Cena                   

za MJ                      

bez DPH

Cena za 

MJ s DPH

 Cena spolu   

bez DPH  
DPH 20%

 Cena celkom                 

s DPH 

52 Hrach suchý žltý polený (MENUGold alebo ekvivalent) 5000 g ks 10 4,411 5,293 44,11 8,82 52,93 

53 Hrášok sterilizovaný (GIANA alebo ekvivalent) 800 g ks 2 1,059 1,271 2,12 0,42 2,54 

54 Hrášok sterilizovaný (GIANA alebo ekvivalent) 400 g ks 405 0,506 0,607 204,93 40,99 245,92 

55 Hrozienka 100 g ks 13 0,344 0,413 4,47 0,89 5,37 

56 Chren sterilizovaný (HAMÉ alebo ekvivalent) 670 g ks 1 1,788 2,146 1,79 0,36 2,15 

57 Chren sterilizovaný (HAMÉ alebo ekvivalent) 160 g ks 220 0,767 0,920 168,74 33,75 202,49 

58 Kakaový prášok 100 g ks 220 0,458 0,550 100,76 20,15 120,91 

59 Kapia sterilizovaná-rezy 3500 g ks 30 3,770 4,524 113,10 22,62 135,72 

60 Kávenky 50 g ks 100 0,358 0,430 35,80 7,16 42,96 

61 Kečup (GIANA alebo ekvivalent) 900 g ks 135 1,085 1,302 146,48 29,30 175,77 

62 Kompót broskyňový 2600 g ks 45 6,186 7,423 278,37 55,67 334,04 

63 Kompót broskyňový 3500 g ks 50 5,088 6,106 254,40 50,88 305,28 

64 Kompót dia (COLUMBUS alebo ekvivalent) 660 g ks 407 1,306 1,567 531,54 106,31 637,85 

65 Kompót hrušky 2500 g ks 5 4,124 4,949 20,62 4,12 24,74 

66 Kompót jablká stúhané 3200 g ks 25 3,438 4,126 85,95 17,19 103,14 

67 Kompót jablká stúhané 3000 g ks 5 3,223 3,868 16,12 3,22 19,34 

68 Kompót jahodový 410 g ks 100 0,810 0,972 81,00 16,20 97,20 

69 Kompót jahodový 400 g ks 10 0,798 0,958 7,98 1,60 9,58 

70 Kompót marhuľový 3400 g ks 55 5,418 6,502 297,99 59,60 357,59 

71 Kompót slivky polené 3600 g ks 20 3,842 4,610 76,84 15,37 92,21 
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72 Korenie bazalka 9 g ks 10 0,408 0,490 4,08 0,82 4,90 

73 Korenie čierne celé 20 g ks 177 0,270 0,324 47,79 9,56 57,35 

74 Korenie gulášové 50 g ks 5 0,455 0,546 2,28 0,46 2,73 

75 Korenie mleté čierne 20 g ks 405 0,270 0,324 109,35 21,87 131,22 

76 Korenie na americké zemiaky 30 g ks 25 0,516 0,619 12,90 2,58 15,48 

77 Korenie na ryby 30 g ks 5 0,465 0,558 2,33 0,47 2,79 

78 Korenie nové celé 15 g ks 55 0,354 0,425 19,47 3,89 23,36 

79 Korenie sušený cesnak 20 g ks 10 0,304 0,365 3,04 0,61 3,65 

80 Krúpky 500 g ks 25 0,571 0,685 14,28 2,86 17,13 

81 Kukurica sterilizovaná (GIANA alebo ekvivalent) 340 g ks 260 0,686 0,823 178,36 35,67 214,03 

82 Lasaggne 500 g ks 10 1,580 1,896 15,80 3,16 18,96 

83 Lečo zeleninové (ADY alebo ekvivalent) 3500 g ks 20 3,630 4,356 72,60 14,52 87,12 

84 Lečo zeleninové (ADY alebo ekvivalent) 670 g ks 500 0,853 1,024 426,50 85,30 511,80 

85 Lekvár slivkový vážený 4000 g ks 15 10,725 12,870 160,88 32,18 193,05 

86 Majoránka 5 g ks 165 0,099 0,119 16,34 3,27 19,60 

87 Mak celý
200 g-250 

g
kg 76 4,384 5,261 333,18 66,64 399,82 

88 Masox slepačí, hovädzí (Kuchárek alebo ekvivalent)                        150 g ks 350 1,250 1,500 437,50 87,50 525,00 

89 Mäta rezy 50 g ks 100 0,501 0,601 50,10 10,02 60,12 

90 Melta (Kávoviny alebo ekvivalent) 500 g ks 26 0,976 1,171 25,38 5,08 30,45 

91 Mila rezy 50 g ks 100 0,454 0,545 45,40 9,08 54,48 
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92 Miňonky kakaové 50 g ks 100 0,367 0,440 36,70 7,34 44,04 

93 Múka hladká 1 kg ks 800 0,849 1,019 679,20 135,84 815,04 

94 Múka hrubá 1 kg ks 500 0,849 1,019 424,50 84,90 509,40 

95 Múka polohrubá 1 kg ks 350 0,849 1,019 297,15 59,43 356,58 

96 Napolitánka Dia 40 g ks 100 0,466 0,559 46,60 9,32 55,92 

97 Napolitánka -horalka 50 g ks 660 0,384 0,461 253,44 50,69 304,13 

98 Niťovky (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 550 0,615 0,738 338,25 67,65 405,90 

99 Oblátky DIABETA 60 g ks 100 0,683 0,820 68,30 13,66 81,96 

100 Oblátky SIESTA 50 g ks 100 0,419 0,503 41,90 8,38 50,28 

101 Ocot kvasný 1 L ks 130 0,480 0,576 62,40 12,48 74,88 

102 Olej pre tepelné spracovanie aj studenú kuchyňu 1 L ks 675 3,990 4,788 2 693,25 538,65 3 231,90 

103 Olej pre tepelné spracovanie aj studenú kuchyňu 5 L ks 107 19,995 23,994 2 139,47 427,89 2 567,36 

104 Ovsené vločky 400 g ks 50 0,413 0,496 20,65 4,13 24,78 

105 Paprika mletá sladká 40 g ks 1210 0,279 0,335 337,59 67,52 405,11 

105 Paštéka desiatová 115 g ks 50 0,626 0,751 31,30 6,26 37,56 

107 Paštéka májka 115 g ks 670 0,963 1,156 645,21 129,04 774,25 

108 Paštéka Pali 115 g ks 100 0,963 1,156 96,30 19,26 115,56 

109 Paštéka Pasta z údeného mäsa 115 g ks 100 0,949 1,139 94,90 18,98 113,88 

110 Paštéka Pionier 115 g ks 100 1,118 1,342 111,80 22,36 134,16 

111 Paštéta bôčiková 115 g ks 840 0,626 0,751 525,84 105,17 631,01 
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112 Paštéta pečeňová, krém 115-120g ks 505 0,626 0,751 316,13 63,23 379,36 

113 Pažitka sušená 100 g ks 5 2,823 3,388 14,12 2,82 16,94 

114 Perník plnený máčaný-ovocná náplň 60 g ks 1600 0,241 0,289 385,60 77,12 462,72 

115 Petržlenová vňať sušená 100 g ks 50 0,716 0,859 35,80 7,16 42,96 

116 Piškóty detské Kávovony alebo ekvivalent) 120 g ks 1275 0,481 0,577 613,28 122,66 735,93 

117 Pizza korenie 20 g ks 25 0,516 0,619 12,90 2,58 15,48 

118 Pretlak paradajkový (PATENT alebo ekvivalent) 400 g ks 307 1,054 1,265 323,58 64,72 388,29 

119 Pretlak paradajkový (PATENT alebo ekvivalent) 800 g ks 165 2,178 2,614 359,37 71,87 431,24 

120 Pudingový prášok 37 g ks 865 0,142 0,170 122,83 24,57 147,40 

121 Rasca celá 20 g ks 295 0,178 0,214 52,51 10,50 63,01 

122 Rezance široké (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 230 0,615 0,738 141,45 28,29 169,74 

123 Rezance široké (CESSI alebo ekvivalent) 5000 g ks 10 6,721 8,065 67,21 13,44 80,65 

124 Rum 0,5 L ks 2 4,035 4,842 8,07 1,61 9,68 

125 Ryža guľatá I. akosť (OMEGA alebo ekvivalent) 1 kg ks 365 1,546 1,855 564,29 112,86 677,15 

126 Ryža guľatá I. akosť (OMEGA alebo ekvivalent) 5000 g ks 355 7,700 9,240 2 733,50 546,70 3 280,20 

127 Sacharín umelé sladidlo 10 g ks 18 0,594 0,713 10,69 2,14 12,83 

128 Sardinky v oleji 1000 g ks 20 4,179 5,015 83,58 16,72 100,30 

129 Sardinky v oleji 125 g ks 540 0,617 0,740 333,18 66,64 399,82 

130 Sardinky v rajčinách (GIANA alebo ekvivalent) 125 g ks 185 0,617 0,740 114,15 22,83 136,97 

131 Sirup ovocný (ZERO alebo ekvivalent) 1 L ks 120 0,358 0,430 42,96 8,59 51,55 
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132 Sirup ovocný HELLO alebo ekvivalent) 5 L ks 265 7,838 9,406 2 077,07 415,41 2 492,48 

133 Slovenská ryža (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 70 0,615 0,738 43,05 8,61 51,66 

134 Slovenská ryža (CESSI alebo ekvivalent) 5000 g ks 37 6,793 8,152 251,34 50,27 301,61 

135 Sója suchá (LARIS alebo ekvivalent) 450 g ks 47 0,846 1,015 39,76 7,95 47,71 

136 Soľ 1 kg ks 655 0,316 0,379 206,98 41,40 248,38 

137 Sušené huby 20 g ks 250 1,279 1,535 319,75 63,95 383,70 

138 Sušený kôpor 100 g ks 25 2,021 2,425 50,53 10,11 60,63 

139 Šampiňóny sterilizované krájané 400 g ks 505 0,961 1,153 485,31 97,06 582,37 

140 Škorica mletá 20 g ks 77 0,193 0,232 14,86 2,97 17,83 

141 Šošovica  suchá( LAGRIS alebo ekvivalent) 500 g ks 74 1,169 1,403 86,51 17,30 103,81 

142 Šošovica  suchá( LAGRIS alebo ekvivalent) 5000 g ks 26 11,825 14,190 307,45 61,49 368,94 

143 Špagety bezvaječné (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 100 0,615 0,738 61,50 12,30 73,80 

144 Špagety bezvaječné (CESSI alebo ekvivalent) 5000 g ks 35 6,721 8,065 235,24 47,05 282,28 

145 Tarhoňa bezvaječná (CESSI alebo ekvivalent) 400 g ks 45 0,615 0,738 27,68 5,54 33,21 

146 Tarhoňa bezvaječná (CESSI alebo ekvivalent) 5000 g ks 40 6,793 8,152 271,72 54,34 326,06 

147 Tuniak drť 185 g ks 155 0,672 0,806 104,16 20,83 124,99 

148 Tuniak kúsky 185 g ks 40 1,360 1,632 54,40 10,88 65,28 

149 Uhorky sterilizované 3500 g ks 305 2,988 3,586 911,34 182,27 1 093,61 

150 Uhorky sterilizované 670 g ks 10 0,866 1,039 8,66 1,73 10,39 

151 Vajcia M ks 27750 0,151 0,181 4 190,25 838,05 5 028,30 




