
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONIJKY 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnútic služby ĺuskutočnenie stavebných prúc pod ľa § 117  zákona 

Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopinen ĺ  niektorýeh zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávatc ľa: 
Vercjný obs*arávatcl v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov vercjného obstarávate ľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svtý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svatý Ján 
štatutárny zástupca: Mgr. Lopatníková Lucia— riaditelka DSS pre dospclých 
ičo: 00596256 
Bankové spo.jenie: štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciacb zákazky: p. Helena Kunšteková, ved. stravovacej prevádzky 
Telcfén: 03417770378 
Email: k1jnstekova.heIena(1zuDa-tt.sk 

2. Predmet obstarávania: Dodanic potravinárskeho tovaru v sortimcnte mrazcnej hydiny 
Spoločný slovník obstarúvania (CPV): 15896000-5 lllboko zinrazcn č  výrobky, 60000000-8 - 
Dopravné služby 

3. Komplexnos ť  dodania prcdmetu zákazky: Komplexrié zabezpe čenie dodávky ako sú r6zne 
druhy mrazenej hydiny podla sortimentnej skladby špccifikovanej die ľčími objednávkami. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky (prcdmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je dodávkt mrazenej hydiny pod ľa požadovanej sortimentnej skladby 
prc potreby stravovania DSS pre dospelých. Mrazená hydina nesmie byt krehčcná 
a solená! Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spres ňované telefonicky pravidelnýini 
objcdnávkami vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách. Dovoz tovaru sa budc 
uskutočňovat do 48 hodín od uplatnenia objednávky v pracovnýcli d ňoch od 07:00 do 1 4:00 
hod. Súčastou predmetu zákazky sú stvisiace služby spojcné s dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dociania. Preprava tovaru 
musí byť  zabezpcčcná vozidlom, ktoré je izotermické a chladiace a je spsobi1é na prepravu 
skaziteľných potravín, živo číšnych produktov. 

S. Predpokladaná hodnota zákazky: Ur čenie predpokladancj hodnoty zákazky a určenic 
úspešnčho uchádzača bude rcalizované jcdným pricskumom trhu (pokia ľ  PIJz nepresiabne 
výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

6. Miesto dodania predmctu zákazky: Domov sociálnych služicb pre dospelých Moravský 
Svätýján 

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

8. Financovanic predmetu zákazky: Prcdmet zákazky bude financovaný z prostríedkov 
pridelených do rozpo čtu pre DSS pre dospclých Moravský Svätý Ján z TFSK. Verejný 
obstarávate ľ  ncposkytuje zálohy na pinenie predmetu zákazky. Predmct zákazky bude 



hradený bezhotovostnou platbou na íAklade faktúry. Faktúra je splatná do 21 dní od d ňa 
doručenia objednávatelovi. 

9. Lehota a sp&sob prcdloženia ponuky: Cenov č  ponuky žiada verejný obstarávatel predložit 
poštou, 	osobne na adresu zariadenia alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 
kunstekovp.he1ena(ä)ztta-tt.sk, ozna čená heslotn ,,MRAZENA flYDINA do 30.1 1 .2021 do 
lO:Oohod. 

10. ľodtnienky účasti ucbádzača: 
Uehádzač  musí spĺňat podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvcdená v § 32 
ods. 1 písm. e) zákona Č. 343/2015 Z. z. o vcreinom obstarávaiií a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ie oprávnený dodávat tovar, 
uskutočňovať  stavebné pite alcbo pokytovať  službu, ktorá zodpovedá predmetu 7ákazky. 
tichádxač  musí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobn čho postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. i) zákona Č . 343/2015 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení ncskorších predpisov - nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v štátc sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Vercjný obstarávate ľ  si spinenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní ovcrí na vcrejne dostupných portáloch obcliodného registra 
alebo živnostenského registra, resp. iného relcvantného registra. 
Spinenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 pism. t) zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzač  preukáže Čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 2. a tiež pod ľa Prilohy Č .3 
čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a sp&sob hodnotenia 
ponúk: lCritériom je najnižšia cena 7S celý predmet ohstarávania. Poradic uchádza čov sa 
určí porovnanin výšky navrhnutých cien s DPH uvcdených v jednotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspešný bude ten uchádza č, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie 
predmetu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena inusí 
byť  vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve dcsatinnč  miesta. O úspešnosti ponuky 
hudú uchádzači jnformovani. 

12. Pokyny na zostavcnie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskoni resp. v Česk()m - 
jazyku vjednom vyhotovcn ĺ, neumožňuje sa predkladať  vaiiantné riešenic. 
Požadtijeme, aby ponuka obsabovala nasledovné doklady a údaje: 
ldentifikačné údaje uchídzača: meno a sídlo/bydlisko uchádza ča, ičo, D!č , telef6n, fax, 
c-mail, wcbová stránka, bankové spojcnie, IBAN, s uvedcn ĺm prcdrnetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
a) Návrh uchádzača na pincnie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ccnová ponuka: predkladá 

sa na osohitnom liste (príloha Č . I vrátane prilohy Č. la) 
b) Čestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. I písm. f) (príloha Č . 2) 
c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov( príloha Č . 3) 
d) Podpísaný návrh zmluvy (príloha Č . 4.) 
Ponuka musi byť  podpisaná štatutárnym orgánom uchádza ča alebo osobou oprávnenou konaC 
za uchádzača. 

13.Otváranie a vyhodnotenie doru čených ponúk: 30.112021 o 10.30 hod. na  adrese Domov 
sociálnych služieb prc dospelých Moravský Svätý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
na pracovisku vedúcej stravovacej prevád?.ky. 



Otváranie ponúk je ncverejnč. 

14.Lchota viazanosti p(>núk: do 3 1 . 12.202 1 

15.ĎaIšie infonnácic verejnho obstarávatela: Určenie prcdpokladanej hodnoty zákazky a 
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokiaľ  PHZ 
nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou), pričom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie P1-IZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Všetky výdavky spojenč  s prípravou a predložením ponuky znáša uchádza č  bez akéhokoľvck 
finančného nároku na verejného obstarávatela. Vcrejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo 
zrušiť  použitý poswp zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlúsilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávate ľ  si vyhradzujc právo neprijať  ani jcdnu z 
predložených ponúk, ak nebudú wdpovedať  finančným možnostiam verejného obstarávate ľa. 
Vercjný obstarávatel si vyhradnije právo toto vcrejné obstarávanic zrušit bcz uvedenia 
d6vodu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávatc ľa o výbere vhodného uchádza ča pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možnč  podať  námietku v zmysle zákona o vo. 

16.Ochrana osobných údajov 
Vercjný obstarávatel sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávané a chráiiené pod ľa zákona Č . 1812018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a dopinení niektorých zúkonov. 

Moravský SviiLý Ján dňa 12.1 1.2021 

4~a-t,níková -Luc!a ....  
riaditeľka 

Prílohy: 
11 návrh uchádzača na pinenie kritčria +cenový rozpočet 
21 čestné vyhlásenie uchádzača podľa §32 ods.1 písni. f) Zvo - zákaz na účasti vo verejnom 
obstarávaní 
31 čestnč  vyhlúsenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
41 návrh zmluvných podmicnok 



Príloha č . 1 

ávrh ucliád,.a ča !la pineiiic kritéria na Nyhodnotenic ponúk 

Názov zákazky: mrazená !iydina 

Identifikačné údajc uchádzača: 

Obchodné meno uchádzača: 

Adresa, rcsp. sídlo uchádzača: 

ičo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Tclef6n kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvné cena za realizáciu kompletného predmetu zékazky: 

Kritčrium Návrh na pinni ť  
kritéria 

Celicová ccna v F.UR bcz ĎPH za kompietný EUR bez DPH 
predmet zákazky  
Výška DPH BUR 

Celková cena v EUR s DPH 72 komplctný EUR s DPH 
predmet zákazky 

* Uchádzač  výšku ccny uvedie na dve desatinnč  miesta. 
Ak uchádzač  je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorn ĺ . 

Čestne vyhlasujem, že uvedené itdaje sú pravdivé a sú v súladc s prcdloženou ponukou. 

V.............................,dňa 

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



Predpokladané ro čné množsto dodávky mrazencj hydiny 
na rok2022 

Predpokl. MJ 
 Ccna xa MJ Cena a MJ 	

Cena
rn celko s 

lBru)žstvO 	bez DPI I 	s DPH 
DP1I v € 

90 	kg 

140 	kg 

160 	kg 
420 	kg 

600 	kg 

80 	kg 

170 	
kg 

Druh - sortjnientu 

Kačacie stchná 

Slicpka mrazená 

Kuracie stehná bez kosti t kože 

Kuracie prsia nckreli čcné SVK,C7. 

Kuracic stehná kalibrácia 260 

Morčacie prsia 

Morčacic stehná vvkostcné 

Spolu 	 x 	 x 



Pritoha č . 2 

Zákaz na účasti vo vcrejnoin obstarávaní 
podľa §32 ods.1 písm. t) zákona č. 34312015 Z. z. o vercjnom obstarávaní 

Čcstné vyblásenie uchádzača 

podľa §32 ods.1 písm. f) zvo (ncniá uložcný zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alcbo v štátc sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 

Uchádzač, meno a priezvisko štatutáneho zástupcu uchídza ča oprávneného konať  v mcne 

uchádzača 

Verejnč  obstarávanie (VO) mrazení bydina 

Čestnc vyhlasujem, že 

ncmám uložcný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutím 
v Slovenskej republiky alcbo v štáte s ĺdla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

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

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

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



Príloha Č , 3 

čestné vyhlásenie uchádza ča 
o neprítomnosti konfIiktu 7Aujmov 

Predrnct ohstarávania: mrazená hydina 

Uchádzač  ........... . .......................... . .................................... (Obchodn rncno a sídlo), 

zastúpcný........................................................................... 

týmto Čestne vyhlasujcm, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
nevyvíjal som a nebudem vyvíjať  voči žiadnej osobe na strane verejnčho obstarávatc ľa, 

ktorá jc aleho by mohla by ť  zainteresovaná v zmyslc ustanovení § 23 ods. 3 zákona Č . 
34312015 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom 
znení (,.zaintercsovaná osoba) akékolvck aktivity, ktoré vy mohli vies ť  k zvýhodneniu 
nášho postavcnia vo verejnej sú ťaži, 
• neposkytol som a neposkytnem akejko ľvek Čo i len poteneionálnc zaintcresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúko ľvek Íinančnú alebo vecnú výhodu ako niotiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
• budem bezodkladnc informovat verejného obstarávatela o akcjkolvek situcii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujniov alebo ktorá by mohla vies ť  ku konfliktu záujmov 
kcdykoľvck v pricbehu procesu vcrej ného obstarávatiia, 
• poskytncm verejnmu obstarávate ľovi v postupc tohto verejn čho obstarávania presné, 
pravdivč  a úpinč  informácie. 

V............................,d ťia ..................... 

podpis a pečiatka uchád2ač  
(v silade so zápisom v obchodnom registri, 

resp.v živnostcnskom registri) 



Prĺloha Č. 4 

Kúpna zinluva 
uzavretá v zmyslc § 409 až § 470 Zákona C. 513191 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskoršich predpisov a v spojcní s ust. § 3 ods. 2 zák. C. 34312015 lz. o vcrejnom 
- obstarávanía o zmene adopinenínicktoiých zákonov.  

ČLL 
Zmluvné strany 

Predávajúci; 
zastúpený: 
adresa: 
ičo: 
IBAN: 
názov banky: 
zapísaný 
(ďalej len ,,prcdávaj úci) 

a 

Kupujúci: 	Domov sociálnych služieb pre dospclých Moravský Svätý Ján 
Zastúpcný: 	Mgr. Lopatníková Lucia, riaditelka 
Sidlo organizácie: 	908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
ičo: 	00596256 
DIČ : 	 2021049646 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
II3AN; 	 SK678 1 800000007000492561 
(ďalej Ien ,,kupujúci) 

I1. 
Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výslcdok verjn čho obstarávania na predmet záka2ky 
rnrazená hydina pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre dospelých 1oravský 
Svätý Jáa. Jcdná sa o opakujúcc dodávky potravinárskeho tovaru na základe výsledku 
verejnčho obstarávania zo dňa 30.1 I .2021 a závznej cenovej ponuky predloženej 
uchádzačom, ktorá tvorí neoddelite ľnú súčast tejto zmluvy pod ľa § 409 a nasl. zákona č . 
51311991 Zb. Obchodného zákonnika v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej lcn 
,,Obchodný zákonník). 

:111. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie potravinárskeho tovaru 
• sortimente mrazená hydina a ostatné mrazené výrobky podla potreby stravovania 
vjedálni Domova sociálnych služieb pre duspelých Moravský Sv. Ján 
Súčasťou predmctu zákaxky sú služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením 
a vyložením dodávaného tovaru do skladu na micste dodania. Množstvá jednotlivých 
druhov tovaru budú sprcsňované objednávkami (vrátanie pribuzného sortimentu v mcnších 



množstvách). Dodávky tovaru budú rcalizované minimál.ne 2 krát týždennc na zklade 
objcdnávok jedálne. Predmet zákazky mus ĺ  byť  dodávaný v akosti a kvalite 
zodpovedajúcej p!atným právnym predpisom a hygienickým nomiám. Dodávaný tovar sa 
požaduje prepravovat v hygienicky neiÁvadných obaloch, alcbo v obaloch obvyldých na 
prcpravu uvcdeného tovaru. 

2. Prcdávaj úci predáva uvedený tov& kupujúcemu a prevádza na ňho vlastnícke právo za 
podmienok stanovených v tejto zmluve. 

3. ICupujúci sa zavizujc prevzia ť  predmet kúpnej zmluvy a zaplatiť  cenu podla Ĺejto kúpnej 
zmluvy. 

Iv. 
Ktpna cena a sp6sob platcnia 

1. Cena za predmct tejto kúpnej zmluvy je stanovená podla ponuky predávajúceho, ktorá 
tvori prílohu tejto kúpnej zmluvy. 

2. Cena jc uvádzaná v eurách. V cene tovaru .................Eur bez DPFI je zahrnutá doprava 
a vyloženie tovani na adrese kupujúceho. 

3. Ak je Predávajúci osobou registrovanou pre da ň  z pridanej hodnoty, btzdc k jednotkovej 
ccne jednotlivčho tov&u bez DPH účtovat aj daň  z prklanej hodnoty v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a ú činnými v deň  vzniku 
daňovej povinnosti a Kupujúci sa zaväzuje iu uhradit spolu s cen()u. 

4. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmct podla tcjto kúpnej zmluvy na 
základe odovzdania a prcvzatia tovarov podla dodacieho listu a prevzatia príslušnej 
faktúry. 

S. Doba splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jcj prev2atia a dňom zaplatenia faktúry je dc ň, 
kedy je fakturovaná suma pripisaná na ú Čet dodávateľa. 

6. V pripade, že faktúra neobsahuje údajc da ňového dokladu, túto je povinný kupujáccmu 
vrátiť  najnesk6r do sedem dni od jej prijatia a nie jc povinný zaplatit kúpnu cenu. Nová 
Iehota na zaplatcnie kúpnej ceny plynic od prijatia faktúry, ktorá bude ma ť  náležitosti 
daňového dokladu. Fakturácia sa vykonáva dekúdnc. 

7. V prípadc, že kupujúci mešká s úhradou príslušnej faktúry za prevzatý predmet podla tejto 
zmluvy, uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý deň  orneškania. 

8. Kúpnu ccnu je možnč  menit písoninou dohodou strán v prípade zmeny colných a 
daňových prcdpisov. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým d ňoni budúceho 
mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene 
ceny do 30 dní odjej predloženia, zakladá d6vody pre ukon čenie zm.luvného vzťahu. 

V. 
Micsto a termín dodania 

1. Prcdávajúci dodá kupujúcemu predmct tejto kúpncj zmluvy podra U. T!T. na základe 
uplatnenej objednávky kupujúceho v písoinnej alcbo telefonickcj fonne. 

2. Objednaný tovar tejto kúpnej zmluvy dodá dodávatc ľ  odberateľovi na miesto určcnia 
objednávky. Objednávka budc zadaná kupujúcim v piatok do 10:00 hod. dodávka tovaru 
v pondelok, objednávka v utorok dodávka tovaru v siredu. Odovzdanie a prevzatie 
predmctu tejto kúpnej zmluvy sa uskuto ční v priestoroch DSS pre dospelých v 
Moravskom Sv. Júne. 

3. Dodávky tovaru budú uskuto čňovanč  v termíne od 01.01.2022 do 31.12.2022. 



4. Ak predávajúci nebude schopný počas platnosti zmluvy z dvodov okolnosti na jeho 
stranc dodať  tovar podľa clielčej objcdnávky, kupujúci si vybradzuje právo zabczpe č iť  
tovar zodpovedajúcej kvality od in čho predávajúccho v množstve nevyhnutnom na 
pokrytiejeho časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu. 

vJ. 
Práva a povinnosti zwluvných strán 

]. Predávajúei je povinný cloda ť  kupujúcemu predinet tejto kúpnej zmluvy v terniíne 
a v množstve podľa uplatnenej objednávky kupuj úceho, v akosti zodpovedajúcej 
príslušnýni normám, v spotrebite ľskom a prepravnom balení, riadne označený podľa 
platných predpisov do skladu kupujúceho. Pitpravova ť  tovar len motorovými vozidlami 
schválenýnii Štátnou veterinárnuu a potravinovou správou SR. 

2. Predávajúci je povinný pri odovzdaní prcdmetu tejto kúpnej zmluvy odovzda ť  
kuptjúcenu doklady - dodací list a faktúru, vztahtjúce sa k dodanéniu predmetu kúpncj 
zmluvy. 

3. Predávajúci poskytuje na prcdmet zmluvy záruku pod ľa potravinárskeho k6dexu, alebo 
podľa dátumu vy?.načenom na obale tovaru. 

4. Kupujúei je povinný prevziať  dodaný prcdmet podla tejto kúpnej zniluvy podla 
uplatnenej objednávky a uhradi ť  cenu podľa príslušnej faktúry v zmysle Čl. IV. tejto 
kúpnej zmluvy. 

5. Kupujúci je povinný uplatni ť  rcklamáciu pri vadnom predmcte tejto kúpnej zmluvy do 
troch dní odo dňa prevzatia predmetu tcjto kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je povinný 
uvicsť  terinhi prevzatia d()dávky, Čislo faktúry vzťahujúcej sa k reklamovančmu tovaru, 
vadné rnnožstvo tovaru a d&vod uplatnenej reklaniácie. 

6. Predúvajúci jc pri uznanej reklamácii povinný nahradi ť  vadný tovar bczzávadným 
tovarom do troch dní odo d ňa uznania rcklamácie. 

7. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť  prcvziať  tovar z dOvodu nedodržania ceny, 
akosti, štruktúry alcbo množstva tovaru špecilikovan čho objednávkou, pokial sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

8. V prípade, žc kupujúci mcšká s úhiadou za prcvzatý predmet pod ľa tejto kúpnej zmluvy 
predávajúcemu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, je prcdávajúei 
oprávnený odstúpiť  od tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac 
odo dňa obdržania výpovede kupujúcemu. 

v11. 
Porušeuie zmluvy 

Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 Obehodného zákonníka rozumie: 
1. a) onieškanie s dodaním tovaru dlhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty pinenia 

b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej !chote 
c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru 
d) nedodania dokladov vzťahujúeich sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodato čnej 

poskytnutej 1 5-dňovej lehoty. 
2. a) omeškania s prcvzatím objednaného tovaru kupujúcim v teniínc dodávky aspo ň  2 

krát za týždeň  
b) omeškania kupujúceho s ubradením ktorejko ľvck splatnej faktúry o viac ako 30 dní 
c) viac ako 3 neoprávnených rcklamácií v pricbehu jedn čho mesiaca 



VUL 
Ukončeuie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva mčže byť  ukQnČcná: 
1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodu strán ku d ňu uvedenému v dohode. 
2. pisomnou výpoveďou zo strany kupujúceho, a to bez uvcdenia d čvodov, uplynutím 

výpovednej Jchoty. Výpovedná tehota zniluvy je 2 mesiace a za čina plynúť  od prvého dňa 
mesiaca nasledujúccho po doru čení výpovede predívajúcemu, 

3. odstúpenírn od zmluvy dňom doručenia pisomnčho eznámenia o odstúpeni od zrnluvy prc 
jej podstatnč  porušcnie v zmysle čiánku v ĺI. tejto zmluvy. 

Odstúpenic je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od 
zmtuvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavcné prcdávajúcim pod ľa tejto znihivy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, 
okrem nšrokov na náhradu škody a povinnosti zaplati ť  kúpnu cenu vrátanc úrokov z 
omeškariia. 

IX 
Spoločné a zvereČné ustanovcnia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnos ť  dňom jei podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto 
dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi v1e. 

2. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť  kalendárnym dňom naslcdujúcim po zvcrejnení na 
webovorn sídle vUc Trnava, ktorýmje internetová stránka TTSK. 

3. Zmluvné si.rany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostato čne zrozumitelné a určité, 
sjobodné a vážne, zrnluviiá voľnosť  nieje obmedzenš. 

4. Vzťahy súvisiace s touto kúpnou zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadi ť  
príslušnými ustanoveniami Obcbodnčho zákonníka. 

S. Táto kúpna zmluvaje závzná tiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany s obsahom kúpnej zmluvy po iej pre č ítanĺ  súhlasia a vyMasuj ú, žc ohsahu 

kúpnej zrnluvy porozumeli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
ncvýhodných podmienok, Čo potvrdzujú svojinii vlastnoručnými podpismi. 

7. Zniluvné strany sa dohodli, že všetky sponié otázky budú riešen č  vzájomnou dohodou. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmcny jednotlivých ustanovení tejto kúpncj zmluvy je 

možné vykonať  výlučne pisomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmiuvnými stranami, ak nie je v tejto kúpnej zmluve výstovne 
uvedenč  inak. 

9. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri sú pre Kupujúccho a jeden pre 
Predávajúceho. 

10.Neoddeliteľnou súčastou zmluvyje cenová ponuka. 

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

7a prcdávúccho: 	 Za kupujúceho: 


