
VÝZVA NA PREDLOŽENIE (tNOVEJ PONUKY 
iÁkazka na dodanie tovaruĺposkytnutie služby/uskuto čnenie stavebných prác pod ľa § 117  zákona 

Č. 343/20 l 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zú]conov 

Identifikácia vcrejného obstarávatela: 
Verejný obstarávatel v zinysle § 7 ods. 1 písm. d) ZV(): 
Názov verejnčho obst&ávate ľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Jún 
Štatutárny zástupca: Mgr. Lcpatníková Lucia— riadite ľka DSS pre dospelýeh 
ičo: 00596256 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Helena Kunšteková, ved. stravovacej prevádzky 
Telef6n: 03417770378 
Email: kunstckova.he1enarzuDa-.sk  

2. Predmet obstarávania: mlieko a mlie čne výrobky 

3. Číseiný kéd pre blavný preclmet zákazky: 
Kéd CPV: 03220000-9 - 1 5500000-3 mliečnc výrobky, 1 55 1 1 000-3 tnlieko 60000000-8 - 
Dopravné služby 

4. Komplexnosť  dodania prcdmetu zákazky: Komplexné zabezpe čcnie dodávok mlieka 
a mliečnych výrobkov podla sortimentnej skladby špecifikovanej die ľč ími objednávkami. 

S. Podrobný opis predmetu zákazky (jredmctu obstarávania): 
Prcdmetom obstarávania je pravideln č  zabezpcčovanie dodávok mlieka a mlie čnych 
výrobkov pre potrehy stravovania v DSS. Dodávka mlieka a mlie čnych výtobkov sa bude 
uskutočňovať  mininiálne 4x za týAcň. Súčatou predmctu zákazky sú súvisiace služby 
spojené s dopravou na micsto dodania, naložením a vyložcním dodávaného tovaru na mieste 
dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spres ňovanč  pravidelnými 
objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menšíeh množstvách. Množstvá sú ur čenč  od 
počtu stravnikov a nie sú pre verejného obstarávatela záväzn č, nakolko sa ieh počct počas 
zmluvnéhc vztahu m62e zvýši ť, resp. znížiť. Tovar bude prepravovaný izotermickým 
a strojovo chladiacim dopravným prostriedkom. Dod.ávaný tovar sa požaduje prcpravova ť  
v hygienicky nezávadných obatoch, alebo v ohaloch obvyklýeh na prepravu uvedeného 
tovaru. Uchádzač  poskytne na dodaný tovar záru čnú lehotu, minimálne však zákcnnú, 
vyznačeiiú na tovare. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: Ur čenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie 
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumoni trhu (pokia ľ  PEIZ nepresiahne 
výšku finančného liniitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

7. 4iesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb prc dospelých Moravský 
Svätýián 

8. Lehoty na dodanie tovaru a tnanie zmluvy: 
Termín dodávky tovaru: od nadobudnutia ú činnosti zniluvy v trvani 12 mcsiacov 
Tennín ukončenie dodania tovaru: podla kúpncj zmluvy 



9. Finaneovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky budc fnancovaný z prostriedkov 
pridelcných do rozpo čtu prc DSS pre dospelých tvloravský Svtý ián z USK. Verejný 
obstarávate ľ  neposkytuje zálohy na pinenie predmctu zákazky. Predniet zákazky bude 
hradcný bezhotovostnou platbou na základe fakt(ry. Faktúra ic splatná do 21 dni od d ňa 
doručenia objednávateľovL 

10.Lehota a sp&sob predloženia ponuky: Cenovč  ponuky žiada vcrejný obstarávatel predloži ť  
poštou, 	osobne na adrcsu zariadenia alcbo elektronicky na e-mailovú adresu: 
kunstekova.helenauDa-tt.sk , označené heslom ,,mlieko a mlicčne výrobky do 
30.11.2021 do 10:00hod. 

11. Podmienky účasti uchádzača: 
Uchádzač  musí splňať  podinienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 pĺsm. e) zákona č. 34312015 Z. z. o vcrejnom cbstarávaní a o zmcne a dopineni 
niektorých zákonov v znení ncskorších predpisov -- je oprávnený dodáva ť  tovar, 
uskutočňovať  stavebné prácc alebo poskytova ť  službu, lctorá zodpovedá predinetu zákazky. 
Uchádzač  niusí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobn čho postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. f) zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v zncnf ncskorších predpisov - nemá uložcný zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený kone čným rozliodnutim v Slovenskej republikc alebo v štátc sídla, 
niiesta podnikaiiia alcbo obvykl čho pobytu. 
Verejný obstarávate ľ  si spincnie podmien]cy ú časti uchádzača podľa § 32 ods. 1 pism. e) 
zákona o verejnom obstarávaní ovcrí na verejne dostupných portáloch obchodn čho registra 
alebo živnostenskčho registra, rcsp. inčho relevantného registra. 
Spinenie podniicnky tčasti podľa § 32 ods. 1 písm. í) zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzač  preukáže Česmým vyhláscníni v zmysle Prílohy Č. 2. a tiež podľa Prílohy č .3 
čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a sp&sob hodnotcnia 
ponúk: Kritérioni je najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádza čov sa 
určí porovnanín výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspešný budc ten uchádza č, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie 
prcdmetu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí 
byť  vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinné miesta. O úspešnosti ponuky 
budú uchádzači informovaní. 

13. Pokyny na zostavenie poouky: Ponuky sií predkladanč  v slovenskoni resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotoven ĺ, neumožňuje sa predklaiat variantné riešenie. 
Požadujcme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
Jdentifikačné údaje uchádzs ča: meno a sídlo/byd1sko uchádza ča, TCO, DIC, telefán, fax, 
c-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, s uvedením predmetu ZÚkaZky na 
ktorú sa ponuka prcdkladá 
a) Návrh uchádzača na pinenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenová ponuka: predkladá 

sa na osobitnom liste (príloha č .1 vrátaric prilohy Č . Ia) 
b) Čestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. 1 pism. f) (príloha Č . 2) 
c) Čestnč  vyhlásenie o ncprítomnosti koiifliktu záujmov( príloha Č . 3) 
d) Podpísaný návrh zrnluvy (priloha Č . 4.) 
Ponuka musí byť  podpísaná štatutárnym orgánom uchádza ča alcbo osobou oprávnenou kona ť  
za ucbádzača. 



14. Otváranie a vybodnotenie doru čených ponúk: 30.112021 o 10.30 hod. na  adrese Domov 
sociáinych služieb pre dospclých Moravský Svätý Ján, SNP 1 1, 908 71 Moravský Svätý Ján 
na pracovisku vedúcej stravovacej prevádky. Otváranie ponúkje neverejné. 

15 Lebota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 

16 Úalšie informácie verejného obstarávatela: Ur čenic prcdpokladanej hodnoty zákazky a 
určenie úspešnčho uchádi.ača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokia ľ  PHZ 
nepresiabne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou), pri čom prieskum trhu ic 
nástrojom na určenie PHZ zmyslc § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávani. 
Všetky výdavky spojená s pripravou a predložcnim ponuky znáša uchádza č  bez akéhokoľvek 
finančného nároku na vercjného ohstarávate ľa. Vcrejný obstarávatcľ  si vyhradzuje právo 
zrušiť  použitý postup 7adávania zákazky aj vtedy, ak sa zmcni li ok(>lnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo vcrejnč  obstarávanic. Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprija ť  ani jednu z 

predložených ponik, ak nebudú zodpovedať  finančným možnostiam verjného obstarávate ľa. 
Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo toto vcrejnč  obstarávanie zrušit bez uvedenia 
dvodu. Proti rozhodnutiu vcrejnáho obstarávatc ľa o výbere vhodnčho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nieje možnč  podať  námietku v zniysle zákona o 

17. Ochrana osobných údajov 
\crejný obstarávatcl sa zavizuje, že osobné údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávané a chránené pod ľa zákona Č . 1812018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmenc a dopinení niektorých zákonov. 

Moravský Svätý Ján dňa 1 2. 1 1 .202 1 

...... i~g<r , ~a~~íková* Lucia ...  
riaditeika 

Prílohy: 
11 návrh uchádzača na pinenie kritčria +cenový rozpočet 
21 čestné vyhlásenie uchádzača podla §32 ods. I písm. f) zVo - zákaz na účasti vo vcrejnom 
obstarávaní 
31 čestné vyhláscnie o neprítomnosti koníliktu záujmov 
41 návrh zmluvných podmienok 



Príloha č . :i 

Návrh uchúdzača na pinenie kritéria na vyhodnotenie pQnúk 

Názov zákazky: Mlieko a mliečnc výrobky 

identifLkaèné údaje ucliádzača: 

Obchodné nieno uchádzača: 

Adresa, rcsp. sídlo ucliádzača: 

ičo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telefán kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za rcalizciu komplctného predmetu zákazky: 

Kritérium Návrh na pinenie 
kritéria 

Celková cena v EUR bez 	za konipletný FUR hez DPH 
prcdmct 7kazky  
Výška DP!-I EUR 

Celková cena v EUR s DPÍI za kompletiiý - EUR s DPH 
predmet zákazky 

* Uehádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinn č  niiesta. 
Ak uchádzač  je platcom DPH uvedie eenu bez DPR a eenu vrátane DPH, ak uehádza č  nie je 
piatcom DPH, v ponukc na to upozorní. 

Čestne vyhlasujcm, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súladc s prcdložcnou ponukou. 

V............................. ,d ňa 

VyhotoviF ......................... 



Čerstvé mlieko a mlic čne výrobky 

Predpokladanč  nezáväzn č  rnnožstvo tovaru na ohdohie roka 2022 

sortimeut jednotka 
množstva 

množstvo Jcdu. cena 
s DPH v € 

Cena spoJu 
s DPH v € 

Mlieko trvanlivé 1 , 5 % 1 l 1 800  
Mlieko obyč jné 1 l  9000  
Mlieko Acidko ncochutené 230 
n-1 

ks 600 

Srnotana 33% na šľalianie ks 500  
Maslo 82% tuku 125 g ks 1()00  
Maslo natierkové 200e ks 400  
Rastlinne rnaslo 74% tuk - Zlatá 
Hana maslo 250g  

ks 1500 

Mlicko bezlakt(>zové 11 l 60  
1Jera250 g ks 800  
Smotana kyslá 175 g 16% ks 200  
Tvaroh niäkký 250 g ks 560  
Bryndza kg 90 

SYRY x 
Eidam tehla 45% tuku kg 260  
Tavený syr l 40g krah. ks 90  
Tavený syr 1 OOg črievko ks 200  
yr plátkový baLl45g ks 500  

Syr tavený 1 kg ks 40  
Jogurt bezlaktézový ks 190  
Jogurt srnotwiový ovocný 1 50g ks 1000  
Jogurt sniotanový bieLv ks 1200  
Tcrmix 90g-r6zne druby ks 320  
Pudig so šľaha čkou 1 80g ks 320  
I)rožde 500 g kg 40  
Spolu x 1 	x x 



Priloha č. 2 

Zákaz na účasti vo verejuom obstarávaní 
podľa §32 ods.1 pism. f) zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávrní 

Čcstné vyhláscnie uchádzača 
podľa §32 ods. 1 pism. f) zvo (neniá u!ožený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutíni v Slovenskej rcpubliky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvykl čho pobytu) 

lJchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupu uchádza ča oprávnenčho konať  v mene 
uchádzača 

Verejnč  obstarávaiiic (VO) Mlieko a mliečne výrobky 

Čestne vyhlasujem, že 

nemám uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutím 
v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvykl čho pobytu. 

Meno a priezvisko, titul• ............................................. 

Funkcia: ....................................................................... 

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



Pnloha Č. 3 

Česmé vyhlásenic uchádz Ča 
o ncprítomnosti konfliktu záujmov 

Predmct obstarávania: Mlieko a mlie čnc výrobky 

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

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

týinto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvcdeným postupom zadávania zákazky: 
nevyvíjal som a nebudem vyvíjať  voči žiadncj osobe na strane verejného obstarávate ľa, 

ktorá je alebo by niohla byt zainteresovaná v zmysle usanovcní § 23 ods. 3 zákona Č . 
34312015 Z. z. o vercjnon obstarávaní a o zniene a dopinení niektorých zákonov v platnom 
znení (,,zainteresovaná osoba) akéko ľvck aktivity, ktoré vy mohli vicst k zvýhodneniu 
nášho postavcnia vo verejnej sú ťaži, 
• neposkytol som a ncposkytnem akejko ľvek Čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo neprianio akúko ľvek frnančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odtnenu súvisiacu so zadaním tcjto zákazky, 
• budem bczodkladne informovať  verejného obstarávatela o akejkolvek situácii, ktorá je 
považovaná za konilikt záujmov alcbo ktorá by mohla vies ť  ku konfliktu záujnov 
kedykoľvck v priebehu proccsu vcrejného obstarávania, 
• poskytnem verejnému obstarávate ľovi v postupc tohto verejnčho obstarávania presnč, 
pravdivé a úpiné informácie. 

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

podpis a pečiatka uchádzač  
(v súlade so zápisom v obchodnoin registti, 

rcsp.v živnostenskom registri) 



Príioha č . 4 

Kúpna zmluva 
uzavretá v zmyslc § 409 až § 470 Zákona Č . S 1 319 1  Zh. Obchodného 7.ákonnika v znení 

neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. Č . 34312015 Z.z. o vercjnom 
obstarávanía ozmene adopiení niektorých zákonov. -  

Č i. i. 

Zmluvné strany 
Prcdávajúci: 

zastúpcný: 
adrcsa: 
IČO: 
!BAN: 
názov banky: 
zapisaný 
(ďalej len ,,predávajúci) 

Kupujúci: 	Domov sociálnych služieb pre aospclýeh Moravský Svätý Ján 

Zastúpcný: 	Mgr. Lopatníková Lucia, riaditeľka 
Sídlo organizácie: 	908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
iČo: 	 00596256 
DIČ : 	 2021049646 
Bankové spojenie: Sttna pokladnica 
IBAN: 	 SK6781 800000007000492561 
(dalej len ,,kupujúci) 

Č i. 1!. 
Prcdmct zmluvy 

1.Predmetom zmluvy je dodanie mlieku a mlie čnych výrob/cov pre J)oinov sociálnyeh 
služieb pre dospciých v Moravskom Svätoiu Jáne. 
Jedná sa o opakujúce dodávky potravinárskeho Ĺovaru na zákiade výsledku verejného 
obstarávania a závznej cenovej ponuky predloženej uchádza čom, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť  tejto zniluvy. 
2. Cena tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe Č . 1 tejto zmluvy sa riadi podľa aktuálncho 
ponukového cenníka predávajúceho. Kvalitatívne podmienky premetu pinena musia 
zoclpovedat prve.j tricde kvaJity a prisušným predpisom, technicko - hospodárskym normám 
SR a BU a ustanovcniam Potravinárskeho kádcxu. 
Predávajúei prehlasuje, že všetky ponúkan č  tovary sú nezávadn č, zdraviu neškodlivé, 
registrované výrobcom v súlade s aktuálnou lcgislatívou, riadne uvedené na trh v Slovenskej 
republikc. 



Doba spotreby dodari6ho tovaru je vyzna čená na jeho obale respcktívc na obchodnom 
dokl&Ie pri jcho dodávke. 
3. Kupujúci - vetejný obst&ávater postupoval pri obstarávani predmetu zmluvy podla § 117 
zékona Č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmenc a dopinení niektorých zákonov. 
Tovar bude počas trvania tejto zniluvy dodávaný v sortimente a cenovej ponuky predložcnej 
v prilohc 2inluvy v požadovanom množstve. 

Č i. 111. 
Kúpna cena 

Kúpna cena tovam je stanovená v zmysie zákona NR SR Č . 1811996 Z. z. o cenách, v znení 
neskorších predpisov, ako výslcdok verjného obstarávania na predmet zmluvy ajc uvcdená 
v Prílohe tjto zmluvy, ktorá tvorí ,ieoddelitc ľnú súčasť  zniluvy. Kúpna cena 7ã tovar 
uvedený v Prílohe zmluvy Činí: EUR s DPH. Cena je stanovená dohodou 
zmluvných strán ako maxiniálna ccna a vychádza z ponuky predávajúceho predloženej do 
zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy. 
Ceny jednotlivých položiek tovani sú uvedcné ako maximálne jednotkové ceny 
v štruktúrovanom rozpo čte ceny - cenniku (ďalej aj ako ,,cenník), ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 
Kúpna cena tovaru je stanovená vrátane dopravy do miesta dodania, jeho vyloženia pod ľa 
pokynov kupujúceho a zahmuté sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh tovani 
a zisk. Predánjúci garantuje výšku kúpnej ccny tovaru po čas tn?ania zmluvy. 
Prcdmctom fakturácic bude Ien skuto čne dodaný tovar podla potreby kupuj úcebo uvedenej v 
špecifikácii. 
V pripadc, že Predávajúci ncbol pred uzatvorenim zniluvy platite ľom DPH a stanc sa ním po 
uzatvorcni zmluvy, nemá nárok na zvýšenic c ťny o hodnotu DPH. 

ČLIV. 
Platobné podmienky a fakturácia 

Prcctávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpncj ceny po dodaní tovaru. Uhrada faktúry 
prcbehne výhradne prcvodným príkazom prostrednictvom pe ňa2nčho ústavu kupujúccho. 
Prcdávajúci vystaví faktúru za tovar po odovzdani tovaru kupujcemu, prílohou faktty bude 
dodaeí list. Fakturácia sa uskuto čňujc dckádne. Faktúra musí obsahovat náležitosti da ňového 
dokladu. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a forniálnu kontrolu. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať  uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vráti ť  
predávajúcemu na doptnenie. V takomto prípade sa prcruši plynutie lchoty splatnosti a nová 
lchota splatnosti začne plynúť  doručením opravenj faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti 
faktúry je 21 dní od jej doručenia. Verejný obstatávatel neposkytuje zálohové platby. 

č l. V. 
Postup zmluvnýcb strún v obcholnoin sryhu 

Zmluvná strany sa zavzujú: 

A/Predávajúci: dodať  tovar, ktorý je predmetom Ĺejto zmluvy v dohodnutom teriníne, 
sortimcnte, kvalite a ninožstve špeciftkovanom objednávkou Kupujúccho. 

a. Dodávky tovaru budú uskutočňované počas pracovnýcb dní, podľa potreby v sobotu, 
príDadne počas sviatkov a nediel. Objednávka bude telefonicky zadaná Kupujúcim do 



1 1 :00 hod. a dovox objednaného tovaru bude zrealizovaný na druhý de ň  v pnžvidelnom 
Čase podľa objednávky, ak nie je v objednávkc výslovnc uvedené inak. V pripade, že nie 
jc dodávatcľ  schopný spinit dodávku objednančho množstva a druhu tavaru v termíne, 
bezodkladne oboznámi o tom objednávateľa telelbnicky, resp. e-mailom. Množstvá tovaru 
sú určené od súčasného počtu stravníkov a nie sú prc obstarávateJa záväzné, nako ľko sa 
ich počet počas zmluvného vzťahu niäže zvýšiť, resp. znižit. Verejný obstarávate ľ  
konkrétne množstvá tovaru špecifikuje v Čiastkových objednávkach. Prcdávjúci sa 
zavä.uje odovzdať  Kupujúcemu objednaný tovar v bezehybnom stave, v stanovencj 
Iehote, na miesto a v množstvách určených v objednávke. •1•ovar bude prevzatý na základe 
priloženého dodacieho Iistu. V prípade, keď  na základc fyzickej kontroly tovaru 
objednávateľ  zisti nezrovnalosti - zrcjmé chyby a vady tovaru, ,resp. jcho nesúlad s 
objednávkou, objednávate ľ  si vyhradzuje právo neprevzia ť  eelč  množstvo tovaru z 
poškodenčho sortimentu a vodi č  dodávateľa na tento tov& vypíše návratku s p()pisom vád 
a odobcrie tcnto tova ľ  naspäť  ibncd pri dodávke. Dodávate ľ  je povinný na vlastné náklady 
zrejmé vady dodávok tovaru odstráni ť  a to najnesk& do 6 hod ĺn od uplatnenej reklamácic. 

b. Pri pinení tejto Dohody sa Predávajúei zaväzuje dodržiava ť  príslušné právne predpisy, 
hygienieké a technické normy súvisiace s pinen ĺm tejto Dohody. Predávajúci zodpovedá 
xa kvalitu dodaného tovaru, ich balenic, ozna čovanie, prepravu atď ., ktoré musia byť  v 
súlade so zákonom NR SR Č. 15211995 Z. z. o potravinách v znení neskoršich predpisov, 
Potravinovým k6dexom a s ostatnými platnými právnymi prcdpismi Slovenskej republiky 
a Eur6pskej únie týkajúcich sa predmetu tejto Dohody. 

c. Prcdávajúci podpisom tejto Dohody prehlasuje, že vlastní potvrdenie o zapísan.í 
prevádzkarne Predávajúceho do zoznamu Štátnej vcterinárnej a potravinovej správy SR, 
preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovanín a distribúciou potravín a osvecl čcnie 
Regionálncj vetcriiiárnej a potravinovej správy SR o liygienickej späsohilosti dopravného 
prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinov čho kádexu SR, ktoré 
kedykoľvck na požiadanie Kupujúceho musí predložiť  Kupujúcemu. V prípade, ak 
dodávku tovaru sa budc vykonáva ť  na základe zmluvnčho vzťahu s dopravcom, uchádzač  
predloží uzavretú zmluvu $ dopravcom a potvrdenie hygienickej spsobi1osti na motorov č  
vozidlá, ktoré sú sp6sobilé na prepravu predmctu zákazky Kupujúeemu, najneskär do 3 
dní od účinnosti te,jto Dohody. Predávajúci zárove ň  podpisom tejto Dohody prehlasuje, že 
jeho prevádzka splňa všetky príslušnč  hygienickč  požiadavky podľa osobitných predpisov 
na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živo číšncho p6vodu a ich 
uvádzanie na trh v Slovenskej rcpubl i ke, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských 
štátov Eurápskej únic, tieto potvrdenia jc Predávajúci povinný na vyžiadanie predloži ť  
kedykoľvck počas trvania tejto Dohody Kupujúcemu. V pr ĺpade, ak Predávajúci 
neprcdloží požadované v stanovcnej lchote Kupujúcemu, ktorá nesmie by ť  kratšia ako 5 
kalcndámych dni, je to považované za podstatiié porušenie Rámcovcj dohody a Kupujúci 
má právo odstúpiť  od tejto Dohodý. 

d. Reklamáciu na sortiment, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly rieši ť  u Kupujúceho 
ihneď, najneskär do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov. 

B/ Kupujúci 
a. v dohodnutom termine a Čase prevziat objednaný sortiment tovaru. Vykona ť  kontrolu 

množstva a kvality dodančho tovaru, o prevzatí tovaru vystavit príslušné doklady 
osobitne povereným zamestnancom. 

b. ncdostatky zistcnč  v kvali te, množstve tovaru a v obaloch reklamovat hncď  pri ich 
zisteni pri preberaní tovaru. Rekiamáciu uplatnit písomne a na čas doručiť  
Predávajúcemu. Nedostatky zisten č  neskär reklamovat do 24 hod. od dodávky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom balení, alebo v originálnych paletových  jednotkách, ktoré 



nebolo možnč  zistiť  pri spinení dodávky, reklamuje odberatc ľ  ihneď  ako ich zistí, 
najnesk& však pred uplyriutím záručncj doby, inakjeho práva zanikjú. 

c. Kupujúcije oprávnený v prípade zistenia akýehko ľvek vád dodančho tovaru: 
- žiaclat Predávajúceho o výmenu vadného tovaru za nový, bezvadný tovar, resp. 

žiadať  Prcdávajúceho o dodanie chýbajúceho tovaru; 
- odstúpiť  od objednávky tovaru v prípade nespinenia povinnosti Predávajúceho 

dodať  na základe reklamácie nový, bezvadný, náhradný aleb() chýbajúei tovar v 
lehote na vybavenie reklamácie p()dra ods. 6 tohto Článku dohody; 

- žiadať  náhradu škody spasobcnej dodaníni vadného tovaru. 
d. uhradW faktúry Predávajúceho v dohodnutej Jehote a v správnej výške po doru čcni 

daňovčho dokladu. Ak je Kupujúci v omcškaní s úhradou faktúry je povinný zaplati ť  
úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý dc ň  omeškania. 

e. v pripade opakovančho ncdodržania kvality pod ľa prís1unej akostnej normy pisomne 
vyzvat Predávaj úceho na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru. 
Opakované nedodržanic štandardnej kvality a prctrvávanie nedostatkov v tejto ohlasti je 
považované za podstatné porušenic tejtom1uvy. 

ČJ. VI. 
Čas a miesto pincnia prcdmew zmluvy 

1. Miestom dodaniaje Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svtý Ján. 
2. Odovzdanie potravín kupujúcemu bude uskuto čnenč  povereným zástupcom predávajúeeho 
na základe dodacieho Jistu v mieste pinenia, v dohodnutom tei-míne. 
3. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svojc vlasrn č  núklady vrátane 
zabezpcčenia všctkých prípadných dovoznýeh licencií, colných povoiení a iných úradných 
povolení. 

č l. VJL 
Vlastnícke práva 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím. 

Či. vIII. 
Zniluvné pokuty a úrok z oineškania 

Predávajúeemu vzniká právo ú čtovať  kupujúccmu úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej kúpnej ceny, za každý aj za čatý deň  omeškania úhrady faktúry. 
V prípade nedodania tovaru prcdávajúeim v dohodnutej dodaccj lehote, vzniká kupujúcemu 
právo účtovať  predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpncj ceny nedodaného 
tovaru, za každý aj začatý deň  omcškania. 

ČL Ix. 
Zodpovednost za vady tovaru a záru čné podmienky 

Zmluvnč  strany sa budú riadiť  § 422 a nasl. Obehodného zákonníka, ktorá upravujú nároky 
zo zodpovednosti za vady. Kupujúci prípadne reklamáeic, vady tovaru, uplatní bezodkladne 
po ich zistení pĺsomnou, läxovou fonnou, alebo osobne. Predávajúci zodpovedá za to, že 
tovar budc sp6sobilý k zmluvnému účclu a že po čas záručnej doby bude mať  dohodnutú 
kvalitu a vlastnosti. 



Č i. x. 
Závercčné ustanovenie 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú 12 mesiacov a to od 01.  11.2022 do 3 1 . 12.2022 alebo 
do vyčerpania fman čného limitu predpokladanej hodnoty zmluvy .........................EUR 
s DPH (dopiní Predávajúci podľa svojej ponuky), podľa toho, ktorá skutočnosť  nastane sk&. 
ZmluvnČ  strany majú v/Ajonlnú ozntunovaciu povinnost o všetkých skuto čnostiach, ktorč  by 
mohli ovplyvniť  ich vzájomný podnikate ľský a zmluvný vztah. Zmluvu možno meni ť  
a doplňať  len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch 
zniluvných strán. Zmluvu možno vypoveda ť  len písomnou formou. 
Pri podstatnoin porušení tcjto zmluvy zo strany predávajúccho, má kupujúci právo okamžite 
odstúpiť  od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý má platnos ť  originálu. Icupujúci otxirží 
jcden rovnopis a predávajúci jeden rovnopis. Zmluva mala pri podpisc šes ťt strán + cenová 
prfloha. 
Zmluvnč  strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý m62e vzniknút v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej etape ricšený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebudc 
dosiahnutá, zmluvn č  strany budú postupova ť  zákonným sp6sobom a spor hude riešený 
cestou príslušného súdu 
Zmluvnč  strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s piným 
vedomím, že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 
Zmluva nadobúda platnosť  dňorn podpisu ()bidvoch zmluvných strán a ú činnosť  deĎ  po jej 
zverejnen ĺ  na internetovej stránkc verejn čho ohstarávatc ľa alebo webovom sídle T ľSK. 
Zmluvné strany zároveň  súhlasia so zvercjnenim zmluvy na webovcj stránke kupujúceho 
alebo web()vom sídlc 17SK v zmysle zákona 21112000  Z.z. o slobodnom prístupc 
k informáciám v znení neskorších prcdpisov. Tento súilas sa ude ľujc bez akýchko ľvek 
výhrad a bez Časovčho obmedzenia 

Neoddelite ľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka. 

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

7.a predávajúceho: 	 Za kupuj úceho: 


