
VÝZVA NA PREDLOtENIE CENOVEJ PONUICY 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskuto čnenie stavebných prác podľa § 117  ákona 

č. 343120 15 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmenc a dopinení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávatc ľa: 
Verejný obstarávatell v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Náov verejného obstarávatela: Domov sociálnych s!užieb prc dospelých Moravský Svitý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svitý Ján 
štatutániy zástupca: Mgr. Lopatn ĺková Lucia— riaditelka DSS pre dospclých 
TČO: 00596256 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoha vo vcciaGh zákazky: p. Helena Kunšteková, ved. stravovacej prevádzky 
Telefán: 03417770378 
Email: kunstekovahe1enat.zuDa-ttsk 

2. Predmet obstarávania: Dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente mrazenej zeleniny a 
rýb 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 1 5220000-6 Mrazen č  ryby, rybie filé a ostatnč  rybie 
mso, 1 5896000-5, 1 533 1 1 70-9 Mrazená zelcnina, 60000000-8 - Dopravné služby 

3. Koniplexnosť  dodania predmetu zákazky: Komplexné iabezpcčenie dodávky ako sú rzne 
druhy rnrazenej zeleniny, mrazených rýb podla sortinientnej skladby špecifikovanej die ľč imi 
objednávkami. 

4. Podrobný opis prcdmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom i.ákazky je dodávka mrazenej zelcniny, mrazených rýb pod ľa požadovanej 
sortimentnej skladby pre potreby stravovania DSS prc dospclých 
Množstvá jcdnotlivých druhov tovaru budú spres ňované tclefonieky pravidclnými 
ojcdnávkami vrátane príbuznčho sortimentn v mcnších množstvách. Dovoz tovaru sa bude 
uskutočňovat do 48 hodín od uplatnenia objednávky v pracovných d ňoch od 07:00 do 14:00 
hod. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojenč  s dopravou na micsto dodania, 
naložcním a vyložením dodávaného tovaru do sklaclu na mieste dodania. Preprava tovaru 
rnusí byť  zabezpečená vozidlom, ktoré je izotermické a chladiace a je sp6sobilé na prepravu 
skazitelných potravín, živočíšnych produktov. 

S. Predpokladaná hodnota zákazky: Ur čenic predpokladanej hodnoty zákazky a určenie 
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokial PHZ nepresiahne 
výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

6. Miesto dodania prcdmetu zákazky: Domov sociá1nych služicb prc dospelých Moravský 
Svätý Ján 

7. Lehoty na dodanie tovaru a trvanie zmluvy: 
Tcrmín dodávky tovaru: od nadobudnutia ú činnosti zmluvy v tnraní 12 mesiaeov 
Termin ukončenie dodania tovaru: pod ľa kúpnej zrnluvy 

8. Financovanie prcdmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostricdkov 
pridelených do rozpo čtu pre DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján z flSK. Verejný 
obstarvte ľ  neposkyttje z.álohy na pinenie predmctu zákazky. Predmet zákazky bude 



hradený bezhotovostnou platbou na základe fakt ťiry. Faktúra je splatná do 21 dní od dňa 
doručenia objednávateľovi. 

9. Lchota a sp6sob prcdloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávate ľ  predložiť  
poštou, 	osobnc na adresu zariadenia alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 
kunstekova.heIcna2uDa-Lt.sk , označené heslom ,,MRAZENĽ  RYBY do 30.1 1.2021 do 
10:00 hod. 

10. Podmienky áčasti uchádzača: 
Uchádzač  musí spĺňat podmienku účasti týkajúca sa osobn6ho postavcn.ia uvcdená v § 32 
ods. 1 písni. c) zákona Č. 343/2015 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmene a dopinení 
nicktorých zákonov v znení neskorších predpisov - jc oprávnený dodáva ť  tovar, 
uskutočňovať  stavebné práce alebo poskytovat službu, ktorá zodpovcdá predmetu zákazky. 
ljchádzač  musí splňať  podinienku účasti týkúca sa osobného postavcnia uvcdená v § 32 
ods. l písm. f) zákona Č . 343/201 5 Z. z. o verejnom ohstarávaní a o zmenc a doptnení 
nicktorých zákonov v znení ncskorších predpisov - nerná uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodiiutím v Slovenskej rcpublikc alebo v štátc s!dla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Verejný obstarávate ľ  si spinenie podniienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. l písm. c) 
zákona o verejnom obstarávaní overi na verejne dostupných portáloch obchodného registra 
aleho živnostenského registra, rcsp. in čho relevantného registra. 
Spinenic podmienky účasti podľa § 32 ods. I pism. ĺ) zákona o vcrejnom obstarávaní 
uchádzač  prcuká.e čestným vyhláseníni v zmysle Prílohy Č. 2. a tiež pod ľa Prílohy Č .3 
Čestným vyhlásením o neprítomnosti kon ĺliktu záujmov. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a sp6sob hodnotenia 
ponúk: Kritérioni je najnižšia cena za cclý predmet obstarávania. Poradie uchádza čov sa 
určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v j ednotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspcšný hude ten uchádza č, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie 
prcdmetu zákazky a spinil podmicnky účasti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musf 
byt vyjadrená v EUR vrátane DPII ur čcná na dvc desatinné niicsta. O úspešnosti ponuky 
budú uehádzači infomiovaní. 

12.Pokyny na zostavcnie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotoveni, ncumožňtije sa prcdkladať  varirntné riešcnie. 
Požadujeme, aby ponul<a obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
ĺdentirikačué údajc uchádzača: meno a sídloibydlisko uchádzača, ičo, D1Č , telefán, fax, 
e-mail, webová stránka, bankov č  spojenic, IBAN, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
a) Návrh uchádzača na pinenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ccnová ponuka: predkladá 

sa na osobitnom Iiste (príloha č .l vrátane prilohy č. la) 
b) čestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. 1 písm. f) (príloha C. 2) 
c) Čestné vyh1áenie o neprítomnosti konfliktu záujmov( príloha č . 3) 
d) Podpísaný návrh zmluvy (príloha Č. 4.) 
Ponuka musí byť  podpisaná štatutámym orgánoni uchádza ča alebo osobou oprávnenou konat 
za uchádzača. 

13.Otváranic a vyliodnoteuic doru čených ponúk: 30.1 12021 o 10.30 liod. na  adrese Domov 
sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý ián, SNP 11, 90 71 Moravský Svätý Ján 
na pracovisku vedúcej stravovacej prevádzky. 
Otváranie ponúkje nevercjné. 



14.Lebota viazanosti ponúk: do 3 1 . 1 2.202 l 

15.Ďalšie informácic vercjného obstarávate ľa: Určenie prcdpokladanej hodnoy zákazky a 
určcnie úspešného uchádzača bude realizované jcdnýnt prieskumom trliu (jokia ľ  PFIZ 
nepresiahne výšku fuiančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou), pri čom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie PHZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Všetky výdavky spojené s prípravou & predložením ponuky znša uchádza č  bez akéhokoľvek 
fhtančného nároku na verej ného obstarávatc ľa. Verej ný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo 
zrušiť  použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyh1áilo verejné obstarávanie. Vcrejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprijať  ani jednu z 
prcdložcných ponúk, ak nebudú zodpoveda ť  flnančným možnostiam vercjného obstarávate ľa. 
Vcrejný obstarávate ľ  si vyhradzujc právo toto vcrejn č  obstarávanie zruši ť  bez uvedenia 
dvodu. Proti rozh()JIlutiu verejnčho obstarávateľa o výbere vhoclnčho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné poda ť  námictku v zmysle zákona o Vo. 

16.Ocbrana osobných údajov 
Vcrejný obstarávate ľ  sa zavizuje, že osobrié údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávané a chránené podra zákona Č . 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a dopinení niektorých zákonov. 

Moravský Svätý Ján dia 12. 1 1 .202 1 

aditelka 

Prĺlolly: 
11 návrh uchád7.ača na pineriie kritéria +cenový rozpo čct 
21 čestné vyhlásenie uehádzača podľa §32 ods.1 pism. f) ZV() - zákaz na ú časti vo verejnonl 
obstarávani 
3/ Čcstné vyhláscnie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
41 návrh zmluvných podmienok 



Príloha Č . 1 

Návrh uchátlza ča na pinenic kritéria na vyhodnotcnie ponúk 

Názov zákazky: mrazené ryby a zelenina 

Idcntifikačné údaje uchádzača: 

Obchodnč  meno uchádzača: 

Adresa, resp. sidlo uchádza ča: 

iČo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telefán kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky: 

I
r- 

Kritérium 	 Návrb na pinenie 
kritéria 

Celková ccna v EUR bcz DPH za kompletný EUR bez ĹWH 
predmet zákazky  
Výška DPkI EUR 

Celková cena v EIJR s DPH za kompletný - EUR s DPH 
predniet zákazky 

* Uchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné micsta. 
AJ uchádzač  je platconi DPH uvedic cenu bez DPI-1 a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

Čestne vyhlasujem, že uvedcné úde sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 

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

Vyhotovil -  ......................... 



Predpokladané ro čné množstvo dodávky mrazenej zcleniny, rýb a lah6dkových šalátov 
narok2o22 

Sortiment jcdnotka 
množstva 

množstvo Ldn. cena 	- 
bczDPHv€ 

Jednot. cena 
SDPHv€ 

Rybie fiié neobaľované 150g kg 220  
Mrazenábrokolica2500g kg 150  
Mrazený hrášok 2500g kg 140  
Mrazenýkarfio2500g 	-- 

- 

kg 	- 180  
Mrazený zeler 250Og kg 60  
Mrazené mrkva 2500g kg 85  
Mrazcnýšpenát2500g kg 40  
Mrazený špenát 450g ks 40  
Mrazená tekvica 2500g kg 40  
Mrazené šampiň6ny kg 100  
Ze!enina mrazená rázne kg 
druhy2SOog  

280 

Mrazené fazuľovč  struky,  kg 
2500g  

55 

Mruzená kukurica 2500g kg 45  
Mrazený pár kg 80  
Losos 
Majončza 

kg 
 kg - 

80  
10  

- Tatárskaomáčka kg 26 
Šatát treska kg 50  
Zavináče    kg 100  
Parížský Šalát kg 45  
Syr obaľ. pred. podkovičky 
1 25g  

kg 50 

Spolu: X X 



Príloha Č. 2 

Zálaz na účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa §32 ods.1 písm. f) zákona Č. 343120 5 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
podľa §32 ods. 1 písm. f) zvo (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnuUni v Slovenskej republiky alcbo v štáte sidla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 

Uchádzač , mcno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádza ča oprávncného konať  v mene 

uchádzača 

Vcrejné obstarávanic (VO) mrazené ryby a zclenina 

čcstne vyhlasujem, že 

ncmni uložený 7Akaz ú časti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone Čným rozhodnutím 
v Slovenskej republiky alebo v štátc sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

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

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

Podpis: ........................................................................ 

Prfloha Č. 3 



Čcstné vybláscnic uchádzača 
o nepritotnnosti konfiktu záujmov 

Predmet obstarávania: mrazené ryby a zelenina 

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

.astúpený . 

týmto čcstnc vyblasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
o nevyvíjal som a nebudem vyvíja ť  voči žiadnej osobe na strane vercjného obstarávate ľa, 
ktorá ie t1ebo by mohla byt zainteresovaná v zmyslc ustanovení § 23 ods. 3 zákona C. 
34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom 
rnenf (,,zaintcresovaná osoba) akékolvek aktivity, ktoré vy mohli vies ť  k zvýhodncni u 
nášho postavcnia vo verejnej sútaži, 
• ncposkytol som a neposkytnem akcjkolvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúko ľvek lkančnú aleho vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tcjto zákazky, 
• budem bczodkladne infomiova ť  vcrejnčho obstarávate ľa o akejkolvek situácii, ktorá je 
považovaná za konllikt záujmov alebo ktorá by mohla vies ť  ku konfiktu 7áUjmOv 
kcdykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
• poskytncm verejnému obstarávatelovi v postupc tohto verejného obstarávania presn č , 
pravdivé a úpiné informácie. 

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

podpis a pečiatka uchádzač  
(v s1ade so zápisom v obchodnom registri, 

rcsp.v živnostenskom registri) 

Príloha č . 4 



Kúpna zinluva 
uzavretá v zmysle § 409 a § 470 Zákona Č . 513191 Zb. Obchodnčho zákonníka v znení 

ne5korších prcdpisov a v spojení s ust. * 3 ods. 2 zák. Č . 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov. 

čI. I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: 
zastpený: 
adresa: 
ičo: 
TBAN: 
názov banky: 
zapísaný 
(dalej len ,,predávajúci) 

Kupujúci: 	Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Zastúpený: 	Mgr. Lopatníková Lucia, riadite ľka 
Sídjo organizácic: 	908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
iČo: 	 00596256 
D1Č : 	 2021049646 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN: 	 SK6781 800000007000492561 
(dalcj len ,,kupujúci) 

J1. 
Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok vercjného obstarával1ia na predmet zákazky 
mrazené ryhy cr mrazená zelenina prc Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
dospelých Moravský Svätý Ján. Jedná sa o opakujúce dodávky potravinárskeho tovaru na 
základe výsledku vcrejného ohstarávania zo d ňa 30.1 1 .202 l a záväznej cenovej ponuky 
predloženej uchádza čom, ktorá tvorí ncoddelitelnú súčasť  tejto zmluvy pod ľa * 409 a na1. 
zákona Č. 51 311 991  Zb. Obchodného zákonníka v xnení neskorších právnych predpisov 
(ďalej lcn ,,Obchodný zákonník). 

11I. 
Predmct zmluvy 

Predmetom obstarávania je pravideln č  zabezpečovanie potravinárskeho tovaru 
v sortimente mrazené ryby a mrazená zelenina a ostatné mrazené výrobky pod ľa 
potreby stravovania v jedälni Domova sociálnych služicb prc dospelých Moravský Sv. Ján 
Súčastou predmetu zákazky sú služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením 
a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých 
druhov tovaru budú spres ňované objednávkaini (vrátanic príbuzného sortimentu v menších 
množstvách). Dodávky tovaru hudú rcalixované minimálnc 2 krát týždennc na základe 
objednávok jedálne. Predmet zákazky musí by ť  dodávaný v akosti a kvalitc 
zodpovedajúcej platným prvnym predpisom a hygienickým normám. Dodávaný tovar sa 



požaduje prepravovať  v hygienicky nezávadných obaloch, alcbo v obaloch obvyklých na 
prepravu uvcdeného tovaru. 

2. Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu a prevádza na ňho vlastnícke právo za 
podmienok stanovených v tcjto zniluve. 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať  predmet kúpnej zmluvy a zaplatiť  cenu podľa tejto kúpnej 
zmluvy. 

Iv. 
Kúpna cena a s$sob platcnia 

1. Cena za predinet tcjto kúpnej zm[uvy je stanovená pod ľa ponuky predávajúceho, ktorá 
tvori prílohu tejto kúpncj xmluvy. 

2. Cena je uvádzaná v eurách. V ccne tovaru .................Eur bcz DPH jc zahrnutá doprava 
a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 

3. Ak je Predávajúci osobou registrovanou pre da ň  z pridanej hodnoty, bude k jednotkovej 
cene jednotlivčho tovaru bez DPH účtovať  aj daň  z pridancj hodnoty v súlade s 
príslušnými všcobecne závuznými právnymi predpismi platnými a ú činnými v deň  vzniku 
daňovej povinnosti a Kupujúci sa zavUzujeju uhradi ť  spolu s cenou. 

4. Kupujúci uhra[í predávajúcemu kúpnu cenu za predmet podla tejto kúpnej zmluvy na 
základe odovzdania a prevzatia tovarov podla dodacieho listu a prevzatia prislušnej 
faktúry. 

S. Doba splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej prevzatia a dňom zaplatenia faktúry je de ň, 
kedy je fakturovaná smna pripísaná na ú čet dodávate ľa. 

6. V prípade, že faktúra neobsahujc údaje da ňového dokladu, túto je poviniiý kupujúcemu 
vrátiť  najncsk& do scdein dní od jej prijatia a nie je poviriný zaplatit kúpnu cenu. Nová 
lchota na zaplatcnie kúpnej ceny plynie od prijatia faktúry, ktorá budc n-ia ť  náležitosti 
daňovčho dokladu. Fakturácia sa vykonáva dekádne. 

7. V pripade, že kupujúci mešká s úhradou prislušnej faktúry za prcvzatý predmet podla tejto 
zmluvy, uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžncj sumy za 
každý deň  omcškania. 

8. Kúpnu ccnu je možnč  meniť  písomnou dohodou strán v prípade zmeny colných a 
daňových predpisov. Takto zmenená kúpna ccna sa upra.vujc prvým d ňom budúceho 
mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku k zniluve. Nepodpísanie dodatku o zmene 
ccny do 30 dní odjej predloženia, zakladá davody pre ukon čenie zmluvnáho vzťahu. 

V. 
Micsto a tennín dodania 

. Predávajúci dodá kupujúcemu predniet tejto kúpnej zmluvy pod ľa č1. 111. na základe 
uplatnenej objednávky kupujúcelio v písonuiej alebo telefonickej forme. 

2. Ohjednaný tovar tejto kúpnej zmluvy dodá dodá-vater odberate ľovi na miesto určenia 
objednávky. Ohjcdnávka bude zadaná kupujúcim v piatok do 10:00 hod. dodávka tovaru 
v pond1ok, ()bjednávka v utorok dodávka tovaru v strcdu. Odovzdanie a prcvzatic 
predmetu tejto kúpnej xmluvy sa uskutoční v priestoroch DSS pre dospclých v 
Moravskom Sv. Jáne. 

3. L)odávky tovaru budú uskuto čňované v tenníne od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
4. Ak predávajúci ncbude schopný po čas platnosti zmluvy z d6vodov okolností na jeho 

strane dodat tovar podfa diel čej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpe čiť  
tovar zodpovedajúcej kvality od iného predávajúccho v množstve nevyhnutnom na 
pokrytiejeho časovej potrcby a za cenu naj výhodncj šej ponuky na trhu. 



VL 
Prva a povinDosti zmluvnýeh strán 

1. Predávajúci je povinný doda ť  kupujúcemu predmet tto kúpnej zmluvy v termine 
a v množstve podľa uptatnenej objednávky kupujúceho, v akosti zodpovedajúcej 
príslušným normám, v spotrebite ľskom a prepravnom balení, riadne označený podľa 
platných predpisov do skladu kupujúceho. Prepravova ť  tovar Ien motorovými vozidtami 
scliválenými štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. 

2. Predávúci je povinný pri odovzdaní predmetu tejto kúpnj zmluvy odovzdat 
kupuj úcemu doklady - dodací list a ľaktúru, vztabuj úce sa k dodančmu predmctu kúpnej 
zmtuvy. 

3. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku pod ľa potravinárskelio kádcxu, alebo 
podľa dátumu vyznačcnom na obale tovaru. 

4. Kupujúci jc povinný prcvziat dodaný predniet podla tejto kúpnj zmluvy pod ľa 
uplatnenej objednávky a uhradi ť  cenu podľa príslušnej faktúry v zmysle Č1. FV. tej to 
kúpnej zmluvy. 

5. Kupujúci je poviniiý uplatniť  rcklamáciu pri vadnom predmete tcjto kúpnej zmluvy do 
troch dni odo dňa prcvzatia predmctu tejto kúpnej zmluvy. Pri rcklamácii je povinný 
uviesť  termin prevzatia dodávky, číslo faktúry vzťahtiúcej  sa k reklamovanému tovaru, 
vadné množstvo tovaru a dvod uplatncnej reklamácie. 

6. Predávajúci ic pri uznanej reklamácii povinný nabradi ť  vadný tovar bezzávadným 
tovarom do troeh dní odo dňa uznania rcklainácie. 

7. Kupujúd si vyhradzuje právo odmietnu ť  prevziať  tovar z dvodu nedodržania ceny, 
akosti, š(ruktúry alcbo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokia ľ  sa 
zmluvné strany nedohodnú jnak. 

& V prípade, že kupujúci mešká s úhradou za prevzatý predinet pod ľa tejto kúpnej zmluvy 
predávaj úcemu viac ako 30 dní odo d ňa splatnosti príslušnej faktúry, j c predávaj úci 
oprávnený odstúpiť  od tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac 
odo dňa obdržania výpovede kupujúeemu. 

vlI. 
Porušenie zmluvy 

Podstatnýin porušenim zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonnika rozumie: 
1. a) omeškanic s dodaním tovaru dlhšic ako 24 hodín od dohodnutej lehoty pinenia 

b) opakované omeškanie s vybavcním reklamácie v dobodnutej lehote 
c) opakované ncdodržanie kvality poskytnutého tovaru 
d) ncdodania dokladov vzťahujúcieh sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodato čnej 

poskylnutej 1 5-d ňovcj lehoty. 
2. a) omcškania s prevzatím objednaného tovaru kupuj úcim v terinfnc dodávky aspo ň  2 

krát za týždeň  
b) omeškania kupujúceho s uhradením ktorejko ľvek splatnej faktúry o viac ako 30 dní 
c) viac ako 3 neoprávnených reklamácií v priehehu jcdného mesiaca 

V ĺlI. 
tikončcnie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva in6že byt ukon čená: 
1. obojstranne potvrdenou pisomnou dohodu strán ku d ňu uvedenému v dohode, 



2. písomnou výpovcďou zo strany kupujúccho, a to bez uvedenia d6vodov, uplynutím 
výpovednej Ichoty. Výpovedná lehota zmluvy ie 2 mesiace a 7.a čína plynút od prvého d ňa 
mesiaca nasleduj úceho po doručení výpovede prcdávajúccmu, 

3. odstúpením od zinluvy dňom doručenia písomnčho oznámenia o odstúpení od zmluvy pre 
iej podstatné porušenie v zmysle Článku V1I. tejto zmluvy. 

Odstúpenie je účinná dňom j cho doručenia druhej zml uvnej strane. Momentom odstúpenia od 
zmluvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavená prcdávajúein podla tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všctky práva a povinnosti zmluvných  strán z tejto zniluvy, 
okrem nárokov na náhradu škody a povinnosti zaplati ť  kúpnu cenu vrátane úrokov z 
omeškanía. 

Ix 
Spoločné a záverečné ustanovcnia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnos Ĺ  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto 
dňom sú zmluvnč  strany viazané svojimi prejavmi v1e. 

2. Kúpna zmluva nadobúda účinnost kalendárnym dňom nasledujúcim po zvcrejncni na 
webovom sidte VUC Tmava, ktorým je internetová stránka TFSK. 

3. Zmluvnč  strany vyhlasujú, že zmluvnč  prejavy sú dostato čne zrozumitcľné a určité, 
slobodná a vážne, zmluvná volnost nie jc ohmedzená a právny úkon je urobený v 
predpsancj forme. 

4. Vztahy súvisiace s touto kúpn()u zmluvou, ktoré ňou nic sú upravcné, sa budú riadit 
príslušnými ustanoveniami Obchodnčho zákonníka. 

S. Táto kúpna zmluva je záväzná tiež pre pripadných právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany s obsahom kúpnej zmluvy po jej pre čitaní súhlasia a vyhlasujú, že obsahu 

kúpnej zmluvy porozumeli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, Čo potvrdzujú svojimi vlastnoru čnými podpismi. 

?. Zmluvná strany sa dohodli, že všetky spornč  otzky budú riešeiič  vzájomnou doliodou 
zniluvných strán. 

8. Zmluvnč  srnrny sa dohodli, že zmeny jednotivých ustanovcní tejto kúpnej zmluvy je 
možnč  vykonať  výlučne písomnou formou, a to formou o číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nic je v tcjto kúpnej zmluve výslovne 
uvedcné inak. 

9. Kúpna znluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri sú prc Kupujúceho a jeden pre 
Predávaj úceho. 

11. Neoddeliteľnou súčastou zmluvy je cenová p()nuka. 

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

Za prcdávjúceho: 	 Za kupujúceho: 


