
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONIJKY 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie siužby/uskuto čnenie stavebných práe podľa § 117 zákona 

Č . 3431201 5 Z. z. o vetejnom obstarávaní a o nene a dopineni niektorých zákon(>v 

1. Idcntifikácia verejného obstarávatela: 
Verejný obstarávateľ  v zmysle § 1 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov verejného obstarávatc ľa: Domov sociálnych služieb pre dospclých Moravský Sviitý 
Jún 
Sídlo: SNP 1 1, 908 71 Moravský Svätý Ján 
štatutárny zástupca: Mgr. Lopatn&ová Lucia— riaditelka DSS prc dospelých 
iČo: 00596256 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo vcciach zákazky: p. Ilelena Kunšteková, ved. stravovacej prevádzky 
Telef6n: 03417770378 
Email: kunstckova.lieIenť zupa-ttsk 

2. Predmet obstarúvania: čerstvč  ovocie, zclenina a zemiaky 

3. Čísciný kád prc hlavný predmet cákazky: 
K6d CPV: 03220000-9 - Zelcnina, ovocic a orccliy, 03212100-1— zcmiaky, 60000000-8 - 
Dopravné služby 

4. Komplexnost dodania prcdmetu iákazky: Komplexné zabezpe čenie dodávok čerstvého 
ovocia, zeleniny a zemiakov podľa sortimentnej skladby špecifikovanej die ľčítni 
objcdnávkani. 

S. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie dodávok Čerstvého ovocia, zeleniny a 
zemiakov podľa potreby prevádzky stravovania. Ovoeie, zclenina a zcniiaky sú požadované 
v I. triede akosti, čerstvč, nepoškodcné, cclé, zdravé, bez znániok hniloby, bcz škodcov 
a poškodenia sp6sobcného škodcami, bez nadinerncj vlhkosti, nie gcneticky inodiftkované. 
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojenč  s dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyložením dodávan čho tovaru do skladu na miestc dodania. Preprava tovaru 
musi byt zabczpečená vozidlom, ktoré jc spsobiJé na prepravu potravin. Dodávky tovaru 
budit uskutočňovanč  dcnne 6x týždcnne vrátanc sviatkov. Objednávlca bude telefonicky 
zadaná kupujúcim da 12:00 hod. a dovoz objednaného tovaru budc zrealizovaný na 
druhý deň  do 06,00 hod. 
Množstvá Čcrstvého ovocia, zeleniny a zcmiakov sit ur čené od súčasného počtu stravníkov a 

nie sú pre obstarávatcľa záväzné, nakolko sa ich po čet počas zmluvnčho vzťaliu m6že zvýšit, 
resp. znížiť. Verejný obstarávatc ľ  konkrétne množstvá tovaru špecifikuje v Čiastkových 
objednávkach. Tovar bude prevzatý na záldade priložen čho dodacieho listu. V prípade, keď  
na zákJadc fyzickej kontroly tovaru objednávatel zistí nezrovnalosti - zrejm č  chyhy a vady 
tovaru, poškodenie, plcsne, hnilobu ,resp. jeho ncsúlad s objcdnávkou, objednávate ľ  si 
vyhradzuje právo ncprevziať  celé množstvo tovaru z poškodeného sortimentu a vodi č  
dodávatela na tento tovar vypiše návratku s popisom vád a odobcrie tento tovar naspät ihncd 
pri dodávke. Dodávate ľ  je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstránit 
a to najnesk6r do 3 hodín od uplatnencj rekJamáie. Uhádza Č  poskytnc na dodaný tovar 
7áručnú Iehotu, minimálne však zúkonn, vyznačenú na tovare. 



6. Predpokhtdanú hodnota zákazky: lirčenie predpokladanej hodnoty zákazky a určeiiie 
úspešnčho uchádzača bude realizovan č  jedným prieskumoin trhu (pokiaľ  PHZ nepresiahnc 
výšku frnančnčho limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb prc dospelých Moravský 
Svtý Ján 

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

9. FinancovaDie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude fnancovaný z prostriedkov 
pridc!ených do rozpo čtu pre DSS pre dospelýeh Moravský Svätý Ján z flSK. Verejný 
obstarávateľ  neposkytuje zálohy na pinenie predmetu zákazky. Predmct zákazky bude 
hradený bezhotovostnou platbou na základe faktúry. Faktúra ie splatná do 21 dní od d ňa 
doručenia obj ednávate ľovi. 

10.Lebota a sp6sob predloženia ponuky: Cenovč  ponuky žiada verejný obstarávate ľ  predložit 
poštou, 	osobne na adresu zariadenia alebo elcktronicky na e-mailovú adresu: 
kunstekova.helenaľázupa-tt.sk , označenč  heslom ,.OVOCľE a ZELENINA do 30.11.2021 
do 10:00hod. 

11. Podmienky účasti uchádza ča: 
lJchádzač  musí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvcdená v § 32 
ods. 1 písm, e) zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstai*vaní a o zmenc a dopineni 
niektorých zákonov v znení neskoršíeh predpisov - je oprávnený dodávat tov&, 
uskutočňovať  stavebné práce alcbo poskytovat službu, ktorá zodpovedá prcdmetu zákazky. 
Uchádzač  musi splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobnčho postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 pisni. f) zákona Č . 343/201 5 Z. z. o verejnom obstaráv*mí a o zniene a dopinení 
nicktorých zákonov v znení neskoršich prcdpisov - nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávanf potvrdený kone čnýni rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvykklio pobytu. 
Verejný obstarávatel si spinenie podrnienky ú časti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písni. e) 
zákona o verejnom obstarávaní ovcrí na vernc dostupných portáloch obchodii čho registra 
alebo živnostenského registra, rcsp. iného relevantn čho registra. 
Spincnie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 pism. f) zákona o verejnorn obstarávaní 
uchádzač  preukúže čestným vyhlásením v zmysle Prilohy č . 2. a ticž podla Prílohy Č .3 
čestným vyhlásením o nepritomnosti konfliktu záujmov. 

12.Kritériá na vyhoduotenie ponúk $ pravidlami ich uplatnenia a sp6sob bodnotenia 
ponúk: Kritčriom je najnižšia cena za celý predmct obstarávania. Poradie uehádza čov sa 
urči porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivýeh ponukách 
uchádzačov. Uspešný bude ten uchádza č , ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytntitie 
predmetu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačorn navrhovaná zmluvná cena musí 
byť  vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinnč  miesta. O úspešnosti ponuky 
budú uchádzači informovaní. 

13.Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sú predkladanč  v slovenskom resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotovení, neumož ňuje sa predkladať  variantnč  riešenie. 



Požadujcme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
Identďikačnč  údaje uchádzača: meno a sidlo/bydlisko uchádza ča, ičo, DIČ , telefán, fax, 
e-njail, webová stránka, bankové spojenic, IBAN, s uvedenlm predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
a) Návrh uchádzača na pinenie kritéria na vyhodnotcnie ponúk - cenová ponuka: prcdkladá 

sa na osobitnom liste (príloha Č.1 vrátane prílohy č. la) 
b) Ccstné vyhlásenic podľa § 32 odst. 1 písm. f) (prítoha č . 2) 
c) Čcstné vyhlásenie o neprítotnnosti konfliktu záujmov( príloha Č . 3) 
d) Podpísaný nšvrh zmluvy (priloha č . 4.) 
Ponuka musí byť  podpísaná štatutúrnyni orgánom uchád2a ča alebo osobou opitmenou konat 
is uchádzača. 

Otváranie a vybodnotenie doni čenýcli ponúk: 30.1 1.2021 o 10.30 Iiod. na adrese Domov 
sociálnych služicb prc dospelých Moravský Svätý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý ián 
na pracovisku vedúccj stravovacej prevádzky. Otváranie ponúkje neverejn č . 

15 Lchota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 

16 Ďaišie informácie verejného obstarávatcla: Ur čenie predpokladanej hodnoty zákazky a 
určenie úspe§ného uchádzača bude realizovan6 jedným pricskumom trhu (pokia ľ  PHZ 
nepresiahne výšku fman čnčho liniitu zákaziek s níiicou hodnotou), pričom pricskum trhu je 
nástrojom na určcnie P1-IZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Všetky výdavky spojenč  s prĺpravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bcz akčhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávatcla. Verejný obstarävate ľ  si vyhradzuje právo 
zrušit použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný ohstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprijať  ani jcdnu z 
predložených ponúk, ak ncbudú zodpoveda ť  fmančným možnostiam vercjnčho obstarávatc ľa. 
Vercjný obstarávatel si vyhradzuje prävo toto verejné obstarávanie zruši ť  biz uvedenia 
davodu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávate ľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nizkou hodnotou nieje možné poda ť  námietku v zmysle zákona o VO. 

17. Ochrana osobných údajoir 
Verejný obstarávatel sa zaväzujc, že osobn č  údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávanč  a ehránené podľa zúkona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmcne a dopincní niektorých zákonov. 

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

ová Ia
atni iaditclka 

Prilohy: 
11 návrh uchádzača na pinenie kritéria +cenový rozpo čet 
21 Čestné vyhiúsenie uchádzača podla §32 ods. 1 písm. 1) ZVO - zákaz na ú časti vo verejnom 
obstarávanf 
31 čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
41 návrh zmltivných podmienok 



Prílolia č . i 

Návrh uchádza ča na pinenic kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: Čerstvé ovocie, zclenina a zcmiaky 

Identifikačnč  údaje uchádzača: 

Obchodné tneno uchádzača: 

Adresa, resp. sídlo uchdza Ča: 

ičo uchá&zača: 

E-mailkont. osoby: 

Telefán kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky: 

Kritérium 	 Návrh ria i)e 
kri té ria 

ena v EUR bcz DPH za kompletný 	 EUR be DPH 

EUR 

Celková cena v EUR s DPH za kompletný - 	 EUR s DPH 
prcdmet zákazky 

* Uchádzač  výšlu ceny uvedie na dve desatinnč  miesta. 	 - 
Ak uchádzač  ic p)atcom DPH uvedie cenu bcz DPH a cenu vrtanc DPH, ak uchádza č  nic je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

Čcstne vyhlasujem. že uvcdcné údajc sú pravdivé a súv súladc s predloženou ponukou. 

V....................... . ...... da ........... 

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



Ovoeie, zeleiiina a zemiaky 
Predpokladanč  nezáväzné množstvo tovaru na obd()bie roka 2022 

- 	
- 	Predpokl. ročné 	MJ 	Cena za MJ 	Cena celkom 

Druh - sortimentu 	množstvo 	s DPII v € 	s DPH v € 

banány 	- 	2000  

-jablká červcnč  - 	750 	-  
jablká zelené 	 750 	kg  

hrušky 	 400  

mandarinky 	 1300 	.JL  
pomarančc 	 1300 	kg  

marhule 	 30 	Jg  

nektarinky 	 150 	kg  

brodkync 	 150 	kg  

hrozno 	 650 	kg 

nirkva  	450 	kR  

pctržlen 	 250 	kg  

cibuľka 	 350 	ks  

zelcr 	 180 	kg  

kalcráb 	 350 	ks  
karfiol 	 20 	ks  

- 	 kel 	 170 	kg  

p6r 	 35 	kg  

rcďkovka 	5 1 0 	ks  

kapusta hlávková biela 	600 	kg  

kapusta čínska 	 300 	kg  
kapusta kvasená 	 690 	kg _______________ ____________ 

- 	hlávkovýšalát 	 80 	ks  

Ľadový šalát 	- 	30 	ks  

uhorky šalátové 	 170 	kg  

-Rcpa červcná 	- 	400 	kg  
paradajky 	 800 	kg  
paprika 	 200 	kg  
cesnak 	 60 	- 	kg  

dbuľažltá 	 1250 	kg  

citrúny 	 500 	kg  

Zemiaky skoré 	 4500 	kg  

*Zemiaky konzumnč 	10000 	kg  
Šalátpoľiiiček 	 130 	- 	ks  

Zmeslistový ša1t 	• 130 	ks 	-  

SPOLU 	x 	 x  

* zemiaky varný typ B, balenie 25 kj 



Pnloha Č. 2 

Zákaz na účasti vo verejnom obstarávanf 
podľa §32 ods.1 pism. f) zákona Č . 3431201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Čestné vyhlásenie uchádza ča 

podľa §32 ods. I písm. 1) zvo (nemá uložcný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozbodnutím v Slovenskcj republiky alebo v štáte sídla, micsta 

podnikania alcbo obvyklého pobytu) 

Uchád-,aČ, meno a priezvisko štatutárncho xástupcu uchádza ča oprávneného konať  v mene 

ucbád7ača 

Verejné obstarávanie (VO) Čerstvé ovocie, zclenina a zcrniaky 

Čestne vyhlasujcm, žc 

nemám uložcný zákaz účasti vo vcrejnom obstarávaní potvrJcný kone čným rozhodnutím 
v Slovcnskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Meiio a priezvisko, titul• ....... 

Iiiiikcia. .............................................. . ..... ................... 

PoJpis .  ......................................... . .................. ............ 



Pnloha Č . 3 

Čcstné vyhlásenie uchídzača 
o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Predmet obstarávania: Čerstvé ovocie, zelcnina a zemiaky 

Uchád?ač  ...........................................................................(Obchodnč  meno a sídlo), 

zaslúpený........................................................................... 

týmto Čestne vyMasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadvania z.ákazky: 
nevyvijal sotn a ncbudem vyvíjat vo či žiadnj osohc na strane vercjného obstarávate ľa, 

ktorá ic alebo by mohla byť  zaintcresovaná v zmyslc ustanovení § 23 ods. 3 zákona Č . 
3431201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopincní niektorých zákonov v platnom 
zneni (,,zainteresovaná osoba) akékolvek aktivity, ktoré vy mohli vies ť  k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo vcrejnej sú ťaži, 
• neposkytol som a neposkytnem akcjko ľvck čo i lcn potcncionlne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akÚkolvek finančnú alcbo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmcnu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
• budem bczodkladne informovat verejného obstarávate ľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konf1ikt záujmov alebo ktorá by mohla vies ť  ku kon ĺliktu záujnov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
• poskytnem verejnému obstarávatelovi v postupe tohto verejného ohstarávania presné, 
pravdivč  a úpiné infonnácie. 

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

podpis a pečiatka uchád7.aČ  
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, 

resp.v živnostenskom registri) 



PríIoha Č. 4 

Kúpna zmlrna 
uzavretá v zmysle § 409 až § 470 Zákona č . 51 3191 Zb. Obchodnčho zákonníka v znen ĺ  

neskoršich predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. č . 34312015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmcne a dopincní nicktorýcb zákonov. 

ČLI. 

tniluvné stranv 
Predávajúci: 

zastúpený: 
adresa: 
ičo: 
TBAN: 
názov banky: 
zapísaný 
(dalej Ien ,,predávajúci) 

a 

Kupujúci: 	Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 

7astúpený: Mgr. Lopatnfková Lucia, riadite ľka 
Sidlo orgaiiizácie: 908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
iČo: 00596256 
DIČ : 2021049646 
I3ankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK678 1 80000000700049256 1 
(dalej len ,,kupujúci) 

č l. 11. 

Predmet zmluvy 
1. Predmctom zmluvy je dodanie potravinárskeho tovaru v šortimente čerstvá zeleSa, 
ovocie a zerniaky podľa potrcby kupuj úceho uvcdenho v pri lohe Č . 1 tejto Zmluvy, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy 
a v zmyslc platncj legislatívy, vrátane služieb súvisiacich s dopravou na n,iesto dodania 
prepravnýni prostriedkami predávajúceho a s$sobom v súlade s príslušnýnii platným 
právnyrni a hygieniekými predpismi, naložením a vyložením tovaru do skladu na mieste 
určenia, na základe objednávok kupujúceho a za podmicnQk, uvedených v tejto zniluve a 
príslušnej objednávke kupujúceho a záväzok kupujúceho riadne objednaný tov& prevzia ť  a 
zaplatiť  zaň  prcdávajúceniu dohodnutú cenu, pod ľa platobných podmienok dohodnutých v 
tcjto zmluve. 



Cena tovaru, ktorý nie je uveciený v prilohe Č . 1 tejto zmluvy sa riadi podľa aktuálneho 
ponukového cenníka prcdávajúceho. Kvalitatívne podmicnky premetu pinenia musia 
zodpovedat prvej ttiede kvality a príslušným predpisom, technicko - hospodárskyni normám 
SR a EU a ustanoveniam Potravinárskeho kúdcxu. D6Ie2ité atribúty: Čcrstvý, zrelý, kvalitný, 
Čistý, hygienicky nezávadný, vzh ľadný s príslušnou veľkosťou. 
Predávajúci prchlasuje, že všetky ponúkaná tovary sú nczávadné, zdraviu ncškodlivé, 
registrované výrobcom v súlade s aktuálnou Icgi slativou, riadne uvedené na trh v Slovenskej 
republike. 
Doha spotreby dodanálio tovaru je vyzna čeriá na jeho obale respektíve na obchodnom 
doklade prijeho dodávkc. 
3. Kupiijúci - verejný obstanivateľ  postupoval pri obstarávaní prcdmetu zmluvy pod ľa § 117  
zákona Č. 34312015 Z.z. o verejnoni obstarávaní a o zmcne a dopinení niektorých zákonov. 
Tovar bude počas trvania tejto zrnluvy dodávaný v sortimentc a cenovej ponuky predloženej 
v prílohe zniluvy v požadovanom množstve. 

ČL fll. 
Kúpna cena 

Kúpna cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 1811996  Z. z. o cenách, v znení 
neskorš!ch predpisov, ako výsledok vercjného obstarávania na predmet zmluvy a je uvcdená 
v Prílohe Lcjto zmluvy, ktorá tvorí neoddclite ľnú súčasť  zmluvy. Kúpna cena za tovar 
uvedený v Prilohe ztnluvy Činf: F.UR s DPH. Ccna jc stanovená dohodou 
zniluvných strán ako maximálna cena a vyehádza z ponuky predávajáceho predloženej do 
zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy. 
Ccny jednotlivých položiek tovaru sú uvedenč  ako maximálne jednotkové ceny 
v štruktúrovanom ro7.počte ccny - ccnníku (ďalej aj ako ,,cenník), ktorý tvorí prflohu tejto 
7.mluvy. 
Kúpna cena tovaru je stanovená vrátane dopravy do miesta dodania, jcho vyložcnia pod ľa 
pokynov kupujúceho a zahmut č  sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh tovaru 
a zisk. Predávajúci garantuje výšku kúpnej ceny tovaru po čas trvania zmluvy. 
Predmetom fakturácie bude lcn skuto čnc dodaný tovar podľa potreby kupujúceho uvedenej v 
špeciľikácii. 
V prípade, že Predávaj úci nebol pred uzatvorením zmluvy platitelom DPH a stane sa n.ím po 
uzatvorení zmluvy, nemá nárok na zvýšenic ceny o hodnota L)PH. 

čl. 1V. 
Platobné podmieuky a fakturácia 

Predávajúcemu vzniká núrok na zaplatenic kúpnej ccny po dodaní tovaru. Uhracia faktúry 
prebehne výhradnc prevodným prikazom prostredníctvom pe ňažného ústavu kupujúceho. 
Predávajúci vystaví faktúru za tovar po odovzdaní tovaru kupujácemu, prílohou faktúry hude 
dodaci list. Fakturácia sa uskuto čňuje dckádne. Faktúra musí obsahovat náležitosti da ňového 
dokladu. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovat uvedcné náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vráti ť  
predávajúcemu na dopinenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lchQta splatnosti začne plynúť  doručenim opravenej faktúry kupujúcemu. Lehota splatriosti 
faktúry je 21 dní od jcj doru čcnia. Verejný obstarávate ľ  neposkytuje zálohové platby. 

Č i. v. 



Postup zmluvných strán v obchodnom styku 
Zmtuvné strany sa zavzujú: 

AĺPredávajci: 
dodať  tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom tenníne, sortimente, kvalite a 
mnostve špecifikovanom objednávkou kupujúccho. Dodávky Čerstvej zeleniny, ovocia a 
xemiakov budú uskutočňované denne 6x do týždňa vrátane sviatkov. 

a) Dodávky tovaru budú uskuto čňované denne 6x týždenne vrátane sviatkov. 
Objednávka bude telefonicky zadaná kupujúcim do 12:00 hod. a dovoz objcdnan6ho 
tovaru bude zrealizovaný na druhý de ň  do 06,00 hod., ak riie je v objcdnávke 
výslovne uvedcné inak. V pripade, že nie je dodávate ľ  schopný spiniť  dodávku 
objednaného množstva a druhu tovaru v terrníne, bezodkladne oboznámi o tom 
objcdnávateľa telcfonicky, rcsp. e-mailorn. 
Množstvá Čerstvélio ovocia, zcleniny a zemiakov sú ur čenč  od súčasného počtu 
stravníkov a nie sú pre obstarávate ľa záväzné, nakotko sa ich po čct počas zmluvného 
vzťahu m6že zvýšiť, resp. znížit. Verejný obstarávate ľ  konkrčtne množstvá tovaru 
špcci íikuje v Č iastkových objednávkach. Tovar budc prevzatý na základe pritoženého 
dodacicho listu. V prípade, kcď  na základe fyzickej kontroly tov&u objednávatc ľ  zisti 
nezrovnalosti - zrcjmé chyby a vady tovaru, poškodenie, plesnc, bnilobu ,resp. jeho 
nesúlad s objednávkou, objednávate ľ  si vyhradzujc právo ncprevzia ť  celč  množstvo 
tovaru z poškodenčho sortimentu a vodič  dodávateľa na tento tovar vypíše návratku s 
popisoni vád a odoberie tento tov& naspät ihneď  pri dodávke. Dodávateľ  je povinný 
na vlastnč  náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstránit a to najneskr do 3 hodín od 
uplatnenej rektamácic. 

b) na dodaný tovar vys(aviť  faktúru, ktorú doru čí kupi.júcemu. Právo fakturovat vzniká 
potvrdcníni prevzatia tovaru, podpisom a pe č iatkou na dodacom liste. 

c) Platobné podmicnky a fakturácia: Financovanic bez preddavkov, doba splatnosti 
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Fiktúra bude obsahovať  všetky 
údaje v súlade s účtovnými a daňovými predpismi spolu s ustanovením zmluvy, ktor č  
oprávňuje fakturovať. Ak Ľaktúra nebude úpiná alebo nebude obsahova ť  správne 
údajc, bude vrátcná predávajúcemu. Tento je povinný predloži ť  novú faktúru, v tomto 
prĺpade lebotc splatnosti sa odvíja od terniínu predloženia novcj faktúry. Fakturácia 
bude uskutočňovaná dekádne. 

d) rckjamácju na sortiment, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly ricšit u kupujúceho 
ibjicd, najnesk6r do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov. 

B/ Kupujúci 
a) v dohodnutom termíne a Čase prevziať  objednaný sortiment tovaru. Vykonať  kontrolu 

množstva a kvality dodaného tovaru, o prevxatí tovaru vystavi ť  príslušné doklady 
osobitne povereným xatnestnancom. 

b) nedostatky zistenč  v kvatite, množstve tovaru a v obaloch reklamovať  hneď  pri ich 
zistení pri prebcrani tovaru. Reklamáciu uplatni ť  pfsomne a načas doruč iť  
predávajúccmu. Nedostatky zistené ncskr rekiamova ť  do 24 hod. od dodávky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom baleiií, alebo v originálnych palctovýchjednotkách, ktoré 
nebolo možné zisti ť  pri spinení dodávky, reklamajc odberate ľ  ihned ako ich zistí, 
najneskr však prcd uplynutim záručnej doby, inakjeho práva zanikajú. 

c) uhradit faktúry predávajúceho v dohodnutej lehote a v správnej výškc po doru čeni 
daňovčho doldadu. Ak je kupujúci v omeškani s úhradou faktúry je povinný zaplati ť  
úrok z omeškania vo výškc 0,05% z ceny za každý de ň  omeškania. 



d) v pripade opakovanébo nedodržania kvality pod ľa príslušnej akostncj nonny písomne 
vyzvat predávaj úccho na dodržiavaiiic kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru. 
Opakovaná nedodržanic štandardnej kvality a pretrvávanic nedostatkov v tejto oblasti 
je považované za podstatné porušenic tejto zmluvy. 

č l. vI. 
čas a micsto pinenia predmctu zmluvy 

14. 1. Miestom dodania je Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svtý Ján. 
2. Odovzdanic potravín kupujúcemu bude uskuto čnené povercnýni zástupcom predávajúccho 
na základe dodacieho listu v miestc pinenia, v dohodnutom terniíne. 
3. Predávajúci dodá tovar na dohodnut č  miesto na svoje vlastné náklady vrátane 
zabezpečenia všetkých prípadných dovozných licencií, colných povolcní a iných úradných 
povolciií. 

č i. VI1. 
Vlastnícke práva 

Kuptij ťici nadobudne vlastnicke právo k tovarujcho prevzatím. 

č i. vIu. 
Zmiuvné pokuty a úr()k z omeškania 

Predávajúcetnu vzniká právo ú čtovať  kupujúcemu úrok z omcškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej kúpnej ceny, za každý aj za čatý deň  omeškania úhrady faktúry. 
V pripade ncdodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej khote, vzniká kupujcemu 
právo účtovat prcdávajúcemu zntluvnú pokutu vo výškc 0,02 % z kúpnej ceny nedodanáho 
tovaru, za každý aj za čatý dcň  orneškania. 

ČL IX. 
Zodpovednosť  za vady tovaru a záručné podmienky 

Zmluvné strany sa budú riadiť  § 422 a nasl. Obchodného 7.ákonníka, ktoré upravujú nároky 
zo zodpovednosti za vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatni bezodkladne 
po ich zistení písomnou, faxovou formou, alcbo osobne. Predávajúci zodpovcdá zs to, že 
tovar bude s$sobilý k zniluvnému účelu a že počas záručnej doby bude tnať  dohodnutú 
kvalitu a vlastnosti. 

Č i. X. 
Záverečné ustanovenic 

Táto zinluva sa uzatvára na dobu ur čitú 12 mcsiacov a to od () I .1 1 .2022 do 31 .12.2022 alebo 
do vyčerpania flnančného limitu predpokladanej hodnoty zmluvy .........................EUR 
s DP 1-1 (dopiní Predajúci podľa svojej porn.ticy), podľa toho, ktorá skutočnosť  nastane sk6r. 
Zmluviié strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnost o všetkých skuto čnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť  ich vzájomný podnikate ľský a zmluvný vzťah. Zniluvu možno meniť  
a doplňať  Ien pisomnými dodatkami popísanými oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Zmluvu možno vypovedať  len písomnou formou. 



Pri podstatnoni porušenĺ  tcjto zmluvy zo strany predávajúceho, má kupujúci právo okamžite 
odstúpiť  od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý niá platnos ť  originálu. Kupujúci obdrží 
j eden rovnopis a predávajúei jeden rovnopis. Zznluva mala pri podpise šes ťt strái ± ccnová 
príloha. 
Zmluvnč  strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý mže vzniJcnúť  v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej ctape riešcný na Úrovni štatutámych zástupcov. Ak dohoda nebude 
dosialrnutá, zmluvné strany budú postupova ť  7&onným spsobom a spor budc riešený 
cestou prĺslušnčho súdu 
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavrcli s piným 
vedomím, žc nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 
Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnost dcň  po iei 
zverejnenĺ  na internetovej stránke verejného obsiarávate ľa alebo webovom sidle flSK. 
Zmluvné strany zárove ň  súhlasia so zverejnením zmluvy na webovej stránke kupujúceho 
alebo wcbovQm sídle flSK v zmysle zákona 21112000 lz. o slobodnom prístupc 
k informáciúm v znenĺ  ncskorších predpisov. Tento súhlas sa ude ľujc bez akýchkoľvck 
výhrad a bez Časového obmedzenia 

Neoddelitelnou súčasťou zmluvy je eenová ponukt. 

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

Za predávajúceho: 	 Za kupujúceho: 


