
VÝ'GVA NA PREDLO'LENIE CENOVEJ PONiJKY 
zákazka na dodanie tovanilposkytnutie službyluskutočnenie stavcbných prác podl'a § 117 zákona 

Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov 

1. identifikácia verejného obstarávatel'a: 
Verejný obstarávatel'v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov verejnčho obstarávatel'a: Domov sociálnych služieb pre dospelých Morauský Svätý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
Statutárny zástupca: Mgr. Lopatníková Lucia— riaditel'ka DSS pre dospelých 
IČO: 00596256 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Helena Kunštcková, vcd. stravovacej prevádzky 
Telel'ón: 034/7770378 
Email:  kunstekova.helenafa)zuna-tt.sk 

2. Predmet obstarávania: chlieb a pekárenské výrobky 
Čísclný kód prc hlavný prcdmct zákazky: 
Kód CPV: 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky, 60000000-8 - 
Dopravné služby 

3. KomplexnosN dodania predmetu zákazky: Zabezpe čenie komplexnej dodávky potravín 
v sortimentc chlicb a pckárcnsk č  výrobky podPa druhovcj skladby špccifikovancj dicl' čími 
objednávkami 

4. Yodrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie dodávok chleba a pekárenských 
výrobkov podl'a potreby prevádzky stravovania. Sú čast'ou predmetu z.ákazky sú súvisiace 
služby spojené s dopravou na micslo dudania, naložením a vylužc.~ním dodávaného tovaru 
do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spres ňované 
objednávkami (vrátane príbuznčho sortimentu v menších množstvách). Množ.tvá sú ur čené 
od počtu stravníkov a nic sú pre verejného obstarávatel'a záväzné, nakoPko sa ich po čet počas 
zmluvného vzt'ahu môže zvýšit', resp. zníži ť. Na základe toho môže množstvá upravi ť  podl'a 
aktuálnych stavov. Dodávky tovaru budú uskuto čňované v pracovných d ňoch dennc, počas 
sobôt a nediel a nieklory'ch sviatkov podl'a dohody. Objednávka budc telefonicky zadaná 
kupujúcim do 10:00 hod a dovoz objednaného tovaru budc zrealizovaný na druhý de ň  ráno 
do 05,30 hod. Predmet zákazky musí byt' dodávaný v akosti a kvalitc zodpovedajúcej 
platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Výrobky budú sp ĺňat' 
podmienky stanovené Vyhláškou č.24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrátskych výrobkoch a cestovinách. 
Dudávka čerstvých výrobkovinie dopekaných/, bez pridaných konzerva čných látok, 
syntetických farbív a dochucovadiel, so záručnou dobou pri dodaní nie kratšou ako 2/3 
celkovej záručnej doby, s uvedením záručnej doby na výrobkoch, v prípade nebalených 
vryrobkov vyznačenie na dodacom liste. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať  
v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného 
tovaru. 



S. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určcnie 
úspešného uchádzača bude realizovaná jedným prieskumom trhu (pokial PJ-IZ nepresiahne 
výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb prc dospelých Moravský 
Svätýián 

7. Lehoty na dodanie tovaru a trvanie zmluvy: 
Termĺn dodávky tovaru: od nadobudnutia ú činnosti zmluvy v trvani 12 mesiacov 
Termín ukončenie dodania tovaru: pod ľa kúpnej zmluvy 

8. Financovanie prcdmetu zákazky; Prcdmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
pridelených do rozpočtu pre I)SS pre dospelých Moravský Svätý Ján z flSK. Verejný 
obstarávateľ  neposkytujc zálohy na pinenie predmetu záka7.ky . Predinet zákazky bude 
hradený bezhotovostnou platbou na základe faktúry. Faktira je splatná do 21 dní od d ňa 
doručenia objednávateľovi. 

9. Lehota a sp8sob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávate ľ  predložiť  
poštou, 	osohne na adresu zariadenia alebo clektronicky na e-mailovú adrcsu: 
kunstekova.helenâOq 	označené heslom ,,Chlicb a pcčivo do 30.11.2021 do 10:00 
hod. 

10. Podmicnky účasti ucbádza ča: 
Uchádzač  musí splňať  podmicnku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. c) zákona C. 34312015 Z. z. o vercjnom obstarávaní a o ztnene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - je oprávnený dodávat tovar, 
uskutočhovaf stavehné práce alebo poskytovat službu, ktorá zodpovedá prednietu zákazky. 
lJchádzač  musí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. f) zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenc a dopineni 
nicktorých zákonov v znení ncskorších predpisov -. nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený kone čným ro7.hodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklčho pobytu. 
Verejný obstarávatc ľ  si spincnie podmicnky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o vcrejnom obstarávani overí na verejne dostupných portáloch obehodného registra 
alebo živnostenskčho registra, resp. inčho relevantnébo registra. 
Spincnie podmicnky účasti podla * 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnoin obstarávaní 
uchádzač  preukážc čestným vyhláseníni v zmyslc Prílohy č . 2. a tiež podla Prílohy Č.3 
čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a s$sob hodnotenia 
ponúk: Kritériom je najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádza čov sa 
urči porovnaním výšky navrhnutých cien s DPI I uvcdených v jcdnotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu sDPI1 za poskytnutie 
predmetu zákazky a spini) podmicnky účasti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí 
byť  vyjadrená v EUR vrátanc DPII ur čená na dve dcsatinné miesta. O úspe§nosti ponuky 
budú uchádzači informovaní. 

12. Pokyny na zostavcnie ponuky: Ponuky sú prcdkladaná v slovenskom resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotovcni, neumožňuje sa predkladať  variantné riešenie. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala naslcdovné doklady a údajc: 



Idcntifikačné údaje ucbádzača: mcno a sídlo/bydlisko uchádza ča, ičo, DIČ, tclefán, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenic, U3AN, $ uvedenĺm prcdmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkiada 
a) Návrh uchádzača na pinenie kritčria na vyhodnotenie ponúk - cenová ponuka: predkladá 

sa na osobitnom iiste (príloha Č .1 vrátane prílohy Č. ia) 
b) Čestné vyhlásenie podľa § 32 odst. 1 pism. J) (príioha Č . 2) 
c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov( príioha Č . 3) 
d) Podpisaný návrh zmluvy (príloha Z. 4.) 
Ponuka musí byt podpísaná štatutrnym orgánom uchádza ča aiebo osobou oprávnenou konat 
za uchádzača. 

Otváranic a vyhodnotenie doru čcných ponúk: 30.1 L2021 o 10.30 hod. na  adrese Domov 
sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svlttý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
na praeovislcu vcdúcej stravovacej prevádzky. Otváranie ponúk je neverejn č . 

15 Lehota viazanosti ponúk: do 3 1 - i 2.202 1 

16 Ďalšie informácie verejného obstarávatc ľa: Určenie predpokiadanej hodnoty zákazky a 
určenie úspešného uchádza ča bude realizované jcdným prieskumom trhu (pokiar PIIZ 
nepresiahne výšku finančnčho limitu zákaziek s nízkou hodnotou), pri čom pricskum trhu je 
nústrojom na určenie P1-IZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádza č  bcz akéhokoľvek 
fhian čnčho nároku na vcrejného obstarávateia. Vcrejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo 
zrušiť  použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okoinosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejnč  obstarávanie. Verejný ohstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z 
predložených ponúk, ak nebudú zodpoveda ť  ftnančným možnostiam verejného obstarávate ľa. 
Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo toto verejnč  obstarávanie zrušiť  bez uvedenia 
dvodu. Proti rozhodnatiu verejného obstarávate ľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné poda ť  námictku v zmysie zákona o Vo. 

17. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávatel sa zaväzuje, že osobné údaje poskyuiuté uchádza čom budú 
spracovávané a ehránené podla zákona č. 1812018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmcne a d(>pincní niektorých zákonov. 

Moravský Svätý Jn dia 12.1 1.2021 

...................................................... 
Mgr. Lopatn ová [,ucia 

riaditeľka 

Prílohy: 
i/ návrh uchádzača na pinenie kritéria +ccnový rozpo čet 
21 Čestné vyhiásenie uchádza ča podla §32 ods. 1 písm. f) ZVO - zákaz na ú časti vo verejnom 
obstarávan ĺ  
31 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti koníliktu záujmov 
41 návrh zmiuvných podmienok 



Príloha č . 1 

Návrli uchä(lza ča na pineiiie kritéria iia vvhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: chlieh a pekrensk č  výrohky 

Identiftkačné údajc uchádzača: 

Obchodné rncno uchádza ča: 

Adresa, resp. sidlo uchádza ča: 

Ičo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telef6n kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zkazky: 

Kritérium Návrh na pinenie 
kritéria 

Celková cenav EUR bez DPH za kompletný - EUR bez DPH 
predmet zákazky  
Výška DPI4 EUR 

Celková ecna v EUR s DPH za kompletný EUR s DPH 
predmet zákazky 

* Uchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 
Ak uchádzač  je plateom DPH uvedie cenu bez l)Pl-I a cenu vrátane DPT-I, ak uchádza č  nic jc 
plaĹcom DPH, v ponuke na to upozornl. 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 

V.... . ...................... ... dňa ........... 

Vyhotovil .  ............... .......... 



Dodávky chleba, pečiva a pekárenských výrobkov 
predpokladané nczávzné množstvo tovaru na obdobie roka 2022 

Drub - sortimentu 
Prcdpokl. 

roČnč  
množstvo 

Mi Ccna za MJ 
sDPI-I za 

 1 kg11 ks  

Cena celkom 
s DPH 

Chlieb pšenično ražný 1 kg 6500 ks  
Chlieb bevit 1 kg 550 ks  
Bábovka 570 ks  
KoláČ  z lístkovčho cesta 50g 3600 ks  
KoláČ  80 g/marmcládový, 
makový, tvarohový/  

3300 ks 

Vjanočka 600 ks  
Pečivo pudin  600 ks  
Závin 350g kakaový, makový, 900 ks 

Pagáčik oškvarkový SSg 2500 ks  
Rožok biely tukový 40g 29000 ks  
?ečivo slané 44g 2800 ks  
Pečivo grahamovč  50g 3000 ks  
Baeta grahamová loog 70 - ks  
Bagcta bela lOOg 600 ks  
PečivoPizza 1500 ks  
KoIáČ  slaný - r6znc druhy 1700 ks  
Žcmla biela tuková 40g 270 ks  
Žemľa grahamová 40g 40 ks  
Strúhanka500g 350 ks  
Cena spolu xxx xx xxxx  

Pnloha č. 2 



Zákaz na účasti vo vercjnom obstarávaní 
podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona Č. 34312015 Z. z. o vcrcjnoni obstarávaní 

Česmé vyhláseuie uchádza ča 

podla §32 ods. 1 pĺsm. i) zvo (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečnýni rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyk1ho pobytu) 

Uchádzač, neno a priezvisko štatutmeho zástupcu uchádza ča oprávneného konať  v menc 

uchádzača 

Verejné obstarávanie (VO) chlieb a pckárenské výrobky 

čestne vyblasujem, že 

nemám uložený zákaz ú časti vo vcrejnom obstarávaní potvrdený konc čným rozhodnutím 
v Slovenskcj republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania atebo obvyklého pobytu. 

Mcno a priezvisko, tituF ............................................. 

Funkcia .  ................................................... .................... 

Podpis.  ................... ................................................. 

Príloha č . 3 



Čestné vyhlásenie uchádza ča 
o ncprítornnosti konfliktu záujmov 

Predmct obstarávania: chlieh a pekáreuské výrobky 

Uchádzač  ...........................................................................(Obchodné meno a sídlo), 

zastúpený........................................................................... 

týmto Čestne vyblasujem, žc v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
ncvyvíjal som a nebudcm vyvjať  VQČi žiadnej osobe na strane verejnčho obstarávatela, 

ktorá je alebo by mohla byt zainteresovaná v zrnysle ustanovcní § 23 ods. 3 zákona Č . 
3431201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmcne a dopinení niektorých zákonov v platnom 
zncní (..zainteresovaná osoba) akéko ľvek aktivity, ktoré vy mohli vics ť  k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo verejncj súťaži, 
• neposkytol som a neposkytnem akcjko ľvek čo i Ien potencionáliie zainteresovanej osobc 
prianio alcbo neprianio akúko ľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmcnu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
• budem bezodkladne informovat vcrcjného obstarávate ľa o akejkoľvek situádi, ktorá je 
považovaná za konflikt záujrnov alebo ktorá by mohla vies ť  ku konfliktu záujmov 
kedykoľvck v priebehu procesu verejného obstarávania, 
• poskytncm verejnému obstarávate ľovi v postupe tohto verejn čho obstarávania presné, 
pravdivč  a úpiné infomiácie. 

,dňa ..... 

podpis a pcčiatka uchádzač  
(v súladc so zápisom v obchodnom registri, 

resp.v živnostenskom registri) 

Príloha č . 4 



Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle § 409 až § 470 Zákona Č. 513191 Zb. Obchodného zákonn ĺka v znení 

neskoršich predpisov a v spojeni s ust. § 3 ods. 2 zák. Č . 34312015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmenc a dopincní niektorých_zákonov.  

Či. i. 

Zmluvné strany 
Predávajúci: 

zastúpený: 
adresa: 
ičo: 
IBAN: 
názov banky: 
zapísaný 
(ďalej len prcdávajúci) 

ICupujúci: 	Domov sociáluych slQžieb prc dospelýcb Moravský Svittý Ján 

Zastúpcný: 
Sidlo organizácie: 
ICO: 
DIČ : 
i3ankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalcj len ,,kupujú1 

Mgr. Lopatníková Lucia, riadite ľka 
908 71 Mordvský Sv. Ján, SNP 11 
00596256 
2021 049646 
Štátna pokladnica 
SK678 1 80000000700049256 1 

č l. 11. 

Prcdmet zmluvy 
1. Prcdmetom tejto kúpnej zmluvy ic úprava práv a povinnosti zmluvných strán v súvislosti 
so záväzkom predávajúceho zabezpe čiť  dodanie predmetu pinenia bližšie špecilikovan čho v 
odseku 2 tohto Článku kúpnej zmluvy a závizkom kupujúceho riadne a v čas dodaný tovar 
prevziat a zaplati ť  prcdávajúcemu cenu určenú v súladc s Článkom 111. tejto kúpnej zmluvy. 
2. Prcdmetom pinenia podla tejto kúpnej zmluvy sú Čerstvý chlieb, pcčivo a pekárenskč  
výrobky (dalej lcn ,,tovar) bližšic špecifUcovaný v prílohe Č . 1, ktorá je neoddelite ľnou 
súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 
3. V nadväznosti na odsek 1 tobto článku kúpncj zmluvy je kupujúci najmã ale nictcn: 
a) povinný riadne a v čas dodaný tovar prevziať  a zaplatiť  za neho cenu určenú v súlade s 
článkom 111. tejto kúpnej zmluvy, 
b) oprávnený kontrolovat pinenie pod ľa tejto kúpnej zmluvy zameranč  na potvrdenic 
Čerstvosti tovani 
4. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpncj zmluvy sa prcdávajúci zaväzujc najmä ale 
nielen: 



a) dodávať  tovar na svoje náklady a nebezpc čenstvo, v dohodnutom tennínc, na miesto a v 
kvalitc podľa ustanovenĺ  tejto kúpnej zmluvy, 
b) zabezpečit dopravu tovaru a jeho dostato čnú ochranu pred poškodcnfm, 
c) postupovat pri pinení záväzku pod ľa odseku 1 tohto článku kúpnej zmluvy s odbornou 
st&ostlivosťou a v súlade s prislušnými právnymi predpismi platnými  v Slovenskej 
republike, 
d) ixiformovať  kupujúceho o skutočnostiach, na základc ktorých nie je schopný zabezpe čiť  
pinenie záväžku pod ľa odseku 1 tohto Č1nku kúpnej zmluvy, 
S. dodať  či poskytnúť  tovar, ktorý splňa okrcm špecifikácií tiež všetky požiadavky 
príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre tak čto pinenie 
a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh, ak taká potreba vyplýva z povahy tovaru Či 
špecifikácie. 
Doba spotreby dodaného tovaru ie vyzna čcná na jeho obalc respektíve na obchodnom 
doklade pri jcho dodávke. 
6. Kupujúci - vcrejný obstarávatc ľ  postupoval pri obstarávani predmetu zmluvy pod ľa § 117  
zákona C. 34312015 Z.z. o vercjnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov. 
Tovar hudc počas trvania tcjto zmluvy dodávaný v sortimente a cenovej ponuky predloženej 
v prílohe zmluvy v požadovanom množstve. 

č l. 111. 
Kúpna cena 

Kúpna cena tovaru je stanovená v zmyslc zákona NR SR Č. 1811996  Z. z. o cenách, v zncní 
neskorších predpisov, ako výslcdok verejného obstarávania na predmet zmluvy a je uvedená 
v Prílohe tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddclitelnú sú čast zmluvy. Kúpna cena za tov& 
uvedený v Pr ĺlohe zmluvy Činf: EUR s DPIT. Cena je stanovená dohodou 
zniluvných strán ako maximálna cena a vychádza z ponuky predávajúccho predloženej do 
zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy. 
Ceny jednotlivých položiek tovaru sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny 
v štruktúrovanom rozpočte ceny - cenníku (ďalej aj ako ,,ccnník), ktorý tvorí prilohu tejto 
zmluvy. 
Kúpna cena tovaru je stanovená vrátanc dopravy do miesta dodania, jeho vyloženia pod ľa 
pokynov kupujúceho a zahrnutč  sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanic, obeh tovaru 
a zisk. Predávajúci garantuje výšku kúpnej ecny t()varu počas tnania zmluvy. 
Prcdmetom fakturáde budc lcn skuto čne dodaný tovar pod ľa potreby kupujúceho uvedenej v 
špccifikácii. 
V prípade, že Predávajúci nebol pred uzatvorením zn1uvy platitc ľom DPH a stane sa ním po 
uzatvorení zmluvy, nemá nárok na zvýšenie ccny o hodnotu DPH. 

ČL IV. 
Platobné podmienky a fakturácia 

Predávajúcemu vziiiká nárok na zaplatcnie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Uhrada faktúry 
prebehne výhradne prevodným pr ĺkazom prostredníctvom pe ňažného ústavu kupujúceho. 
Predávajúci vystaví faktúru za tovar po odovzdaní tovaru kupujúcemu, prilohou faktúry budc 
dodací list. Fakturácia sa uskutočňuje dekádnc. Faktúra musi obsahovat náležitosti daňového 
dokladu. Kupujúci vykoná prcd úb.radou faktúry jej vecnú a formálnii kontrolu. V pr ĺpadc, že 
faktúra ncbudc obsahovať  uvedené náležitosti, ic kupujúci oprávnený iu vráti ť  
predávajúccmu na dopinenie. V takomto prípade sa prerušf plynutie Iehoty splatnosti a nová 



Iehota splatnosti za čne plynúť  doručcním opravenej faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti 
faktúry ie 21 dni od jcj doručenia. Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohové platby. 

Či. v. 
Postup zmluvuýeh strán v obcho(InQn1 styku 

Zmluvnč  strany sa zaväzujú: 

A/Predávajúci: 
dodať  tovar, ktorý je predmctom tejto zmluvy v dohodnutom tenttíne, sortimcntc, kvalite a 
množstve špeciflkovanom objednávkou kupujúceho. 

a) Dodávky tovaru budú uskutočňované denne 6x týždcnne vrátane sviatkov. 
Objednávka bude telefonicky zadaná kupujúcim do 12:00 hod. a dovoz objednaného 
tovaru bude zrealizovaný na druhý de ň  do 06,00 hod., ak nie je v objednávkc 
výslovne uvedené inak. V prípade, že nie je dodávate ľ  schopný spinit dodávku 
objednaného množstva a druhu tovaru v termfne, bezodkladnc oboznámi o tom 
objednávateľa tcicfonicky, resp. e-mailom. 
Množstvá potravinárskeho tovaru sú určené od súčasnčho počtu stravníkov a nie sú 
pre obstarávatela záväzné, nako ľko sa ich počet počas zmluvného vztahu m6že 
zvýšiť, resp. znížit. Vercjný obstarávate ľ  konkrétnc množstvá tovaru špeci ĺikuje v 
čiastkových objednávkach. Tovar bude prevzatý na základc priloženého dodacieho 
listu. V prípade, keď  na základe fyzickcj kontroly tovaru objcdnávate ľ  zistí 
nezrovnalosti - zrejmč  ehyby a vady tovaru, poškodenie, plesne, hnilobu ,resp. jcho 
ncsúlad s objednávkou, objednávatel si vyhradzuje právo neprevziat ccl č  množstvo 
tovaru z poškodeného sortimentu a vodi č  dodávateľa na tento tovar vypíše návratku s 
popisom vád a odoberie tento tovar naspät iline ď  pri dodávkc. Dodávateľ  je povinný 
na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstráni ť  a to najnesk6r do 3 hodín od 
uplatnenej reklamácie. 

b) na dodaný tov& vystavi ť  faktúru, ktorú doru čĺ  kupujúcemu. Právo fakturova ť  vzniká 
potvrdením prevzatia tuvaru, poclpisoin a pe čiatkou na dodacom listc. 

c) Platobné podmienky a fakturácia: Financovanie bez preddavkov, doba splatnosti 
faktúry je 30 dni odo d ňa doručenia kupujúcenu. Faktúra bude obsahova ť  všctky 
údaje v súlade s účtovnými a daňovými predpismi spolu s ustanovením zmluvy, ktor č  
oprávňuje fakturovať. Ak falctúra nebude úpiná alebo nebude obsahova ť  správne 
údaje, bude vrátená predávajúcemu. Tento je povinný predloži ť  novú faktúru, v tomto 
prfpade lehote splatnosti sa odvíja od terniinu predloženia novej faktúry. Fakturácia 
bude uskutočňovaná dekádne. 

d) reklamáciu na sortimcnt, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly rieši ť  u kupuj úceho 
ihneď , najneskär do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov. 

H/ Kupujúci 
a) v dohodnutom termíne a čase prevziať  objednaný sortiment tovaru. Vykonat kontrolti 

množstva a kvality dodaného tovaru, o prevzatí tovaru vystavi ť  prísl ušné doklady 
osobitne povereným zamestnancom. 

b) nedostatky zistené v kvalite, množstvc tovaru a v obaloch reklamova ť  hneď  pri ich 
zistení pri preberan! tovaru. Reklamáciu uplatni ť  písonine a načas doručiť  
predávajúcemu. Nedostatky zistené nesk6r reklamova ť  do 24 hod. od dodávky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom ba1ení, alebo v originálnych paletových jednotkách, ktoré 
nebolo možné zistit pri spinení dodávky, reklamuje odberate ľ  ilineď  ako ich zistí, 
najncsk6r však pred uplynutím zán čnej dohy, inak jeho práva zanikajú. 



c) uhradiť  faktúry predávajúceho v dohodnutej lehotc a v správnej výške po doru čení 
daňovčho dokladu. Ak ic kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplati ť  
úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý de ň  omeškan.ia. 

d) v prípade opakovaného nedodržania kvality pod ľa príslušnej akostnej normy písomnc 
vyzvať  predávajúceho na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru. 
Opakované nedodržanie štandardnej kvality a pretrvávanie nedostatkov v tejto oblasti 
ic považovanč  za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

Či. vI. 
Čas a miesto pinenia prcdmetu zmluvy 

13. 1. Miestom dodaniajc Domov sociálnych služieb pre dospclých Moravský Svtý Ján. 
2. Odovzdanic potravín kupujúcemu bude uskuto čnené povereným zástupcom prcdávajúceho 
na základe dodacieho Iistu v mieste pinenia, v dohodnutom termíne. 
3. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné náklady vrátane 
zabezpečcnia všetkých prípadných dovozných licencii, co)ných povolení a iných úradných 
povoleni. 

č l. V1I. 
Viastnícke práva 

Kupujúci nadobudne vlastn ĺcke právo k tovarujeho prevzatínt 

Či. vIH. 
Zmluvné pokuty a Úrok z omeškania 

Prcdávajúcemu vzniká právo ú čtovať  kupujúcemu úrok z omcškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej kúpncj ccny, za každý aj za čatý deň  omeškania úhrady faktúry. 
V pripade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu 
právo účtovať  predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny nedodaného 
tovaru, za každý aj za čatý dcň  omeškania. 

č l. IX. 
Zodpovednosť  za vady tovaru a záru čné podmicnky 

Zmluvné strany sa budú riadiť  § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky 
zo zodpovednosti za vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne 
po ich zistení pisomnou, Ihxovou formou, alcbo osobne. Prcdávajúei zodpovedá za Ĺo, žc 
tovar bude späsobilý k zmluvnému účelu a žc počas záručncj doby bude mať  dohodnutú 
kvalitu a vlastnosti. 

č l. X. 
Záverečné ustanovenie 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú 12 mesiacov a to od 01 .1 I .2022 do 3 1 . 1 2.2022 alebo 
do vyčerpania finančného limitu prcdpokladanej hodnoty zmluvy .........................EUR 
s DPJ-1 (dopiní Predávajúci podľa svojej ponuky), podla toho, ktorá sk utočnosť  nastane sk6r. 



Zmluvné strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnost o všetkých skuto čnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť  icb vzájomný podnikate ľský a zmluvný vzťah. Zmluvu možno meni ť  
a doplňať  len písomnými dodatkami podp ĺsanými oprávncnými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Zmluvu možno vypoveda ť  lcn pisomnou formou. 
Pri podstatnoni porušení tejt() zmluvy zo strany predávajúceho, má kupujúci právo okamžite 
odstúpiť  od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoeh, každý má platnos ť  originálu. Kupujúci obdrží 
jeden rovnopis a predávaj úci jcdcn rovnopis. Zmluva mala pri podpise šes ťt strán + cenová 
príloha. 
Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktoxý mže vzniknú ť  v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej etapc riešený na úrovni štatu*nych zástupcov. Ak dohoda nebude 
dosiahnut, zmluvné strany budú postupovať  zákonným spsobom a spor bude riešený 
cestou prís1ušnho súdu 
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavrcli s piným 
vedomím, že ncbola uzavretá v tiesni ani za nevýhodnýeh podniicnok pre zmluvné strany. 
Zm1uva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a ú činnost deň  po icj 
zvercjnení na intemetovej stránke verejného obstarávate ľa alebo webovom sídle flSK. 
Zmluvná strany zároveň  súhlasia so zverejnením zmluvy na webovej stránkc kupujúceho 
alebo webovom sfdle flSK v zniysle zákona 2 1 1/2000 Z.z. o slobodnom pristupe 
k informáciám v znení neskoršich prcdpisov. Tento súhlas sa ude ľuje bez akýehkolvek 
výhrad a bcz Časového obmedzenia 

NeoddeliteVnou súčastou zmluvy ie cenová ponuka. 

V .................. ....,dňa ...........2021 

Za predávjúceho: 	 Za kupujúceho: 


