
VÝZVA NA PREDLOÝJENIE CENOVEJ POMJKV 
zákazka na dodanie tovartposkymutic služby/uskuto čnenic stavebných prác podľa § 117 zákona 

č . 3431201 5 Z. z. o venjnom obstarávari ĺ  a o ntenc a dopincní niektorých ZákOflOV 

1. Identifikácia vercj ného obstan%vatcla: 
Verejný obstarávate ľ  v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov vercjného obstarávatera: Domov sociálnych služieb pre dospclých Moravský Svätý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
štatutámy zástupca: Mgr. Lopatníková Lucia— riaditelka DSS pre dospelých 
IČO: 00596256 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. l-lelena Kunšteková, ved. stravovacej prevádzky 
lelefún: 03417770378 
Email: kunstekova.hcicnťd)zupa-tt.sk 

2. Prcdmet obstarávania: balený potravinárslcy iovar v sortimente múka, strukoviny, ryža, 
sol, cukor, ČokolMy a eukrovinky, sterilizované ovocie, džcm a džúy sterilizovaná zelenina, 
rastlinné oleje, káva, Čaj, koreniny a chu ťové prísady 
č íselný k6d pre hlavný predmct zákazky: 
Kád CPV: 03212200-2 - Suché strukoviny a strukoviny, 0321 1300-6 - Ryža, 14400000-5 - 
Soľ  a čistý ehlorid sodný, 15830000-5 - Cukor a jemu príbuzné výrobky, 15840000-8 
Kakao; čokoláda a cukrovinky15410000-5 - Surová živo číšnc alebo rastlinnč  olejc a tuky, 
15331000-7 - Spracovaná zclenina, 1 5860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty, 15870000-
7 - Koreniny a chuťové prísady, 60000000-8 - Dopravné služby 

3. Komplexnost dodania predmetu zákazky: Zabezpečenic komplexncj dodávky potrav ĺn 
v sortimentc múka, strukoviny, ryža, cukor, Čokolády a eukrovinky, sterilizované ovocie, 
džem a džtsy podla druhovej skladby špecifikovanj die ľčími objednávkami 

4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávaoia): 
Prcdmetom obstarávania jc pravidelné zabezpe čovanie dodávok základných potravfn 

potrebných pod ľa potreby prevádzky stravovania. S Časťou predmetu zákazky sú súvisiaec 
služby spojenč  $ dopravou na miesto dodaiiia, naloženíni a vyložením dodávaného tovaru 
do skladu na mieste dodania. Dovoz tovaru bude zabczpe čený v zmysle platnýeh zákonov 
vztahujúcieh sa na predmet Zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostricdkoch, 
takýxn s$sobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bczchybnos ť  a požadovaná kvalita. 
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú sprcs ňované objcdnávkami (vrátane pnl,uzného 
sortimentu v menšich množstvách). Množstvá st ur čenč  od počtu stravníkov a nie sú pre 
vcrejného obstarávate ľa záväznč , nakoľko sa ich počet počas zmluvného vztahu mže 
cvýšit, resp. znížit. Dodávky tovaru budú uskuto čňovanč  v pracovných dňoch 2 až 3 krát 
týždcnne. Predmet zákazky musi by ť  dodávaný v akosti a kvalite zodpovcdajúcej platným 
právnym predpisom, vctcrinárnyrn a hygienickým nornáni. Dodávaný lovar sa požaduje 
preprctvovať  v hygienicky nezávadných obaloch alebo v obalocli obvyklých na prepravu 
uvedeného tovaru. Tovar bade prevzatý na základe priložencj faktúry a dodacieho listu. 
Faktúra a dodací list nuisia mať  vypinenč  všetky časti predpísaiiého tla čiva (Čitateľne) napr. 
Čfslo faktúry, dodacicho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akost tovaru, 
cenu za mernú jednotku, prcdpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka. Cena 
tovaru je stanovcná vrátane dopravy na ur čené micsto. Dovoz tovaru sa bude uskuto čňovat 



do 24 hodín od uplatnenia telefonickej objednávky v pracovnýeh d ňoch od 7.00 h do 14.00 h. 
Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo pri zistenýcb vizuáhiych chybách tovar neprevziat 
a okamžite ricšiť  s predávajúcim telefonicky žiadost o nápravu. Uchádza č  poskytnc na 
dodaný tovar záručnú lehotu, minimálnc však zákonnú, vyziiačenú na tovarc. 

S. Predpokladaná hodnota zákazky: UrČenie prcdpokladanej hodnoty zákazky a ur čenie 
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokiar PHZ nepresiabne 
výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnyeh služieb pre dospelých Moravský 
Svätý Ján 

7. Lehoty na dodanie tovaru a trvanie zmluvy: 
Termín dodávky tovam: od nadobudnutia ú činnosti zmluvy v trvaní 12 mesiacov. Po čas tejto 
doby je platná cena tovaru úspešncj ponuky. 
Termhi ukončenie dodania tovaru: pod ľa kúpnej zmluvy 

S. Financovanie predmetu zákazky Predmet zákazky bude íinancovaný z prostriedkov 
pridelených do rozpočtu pre DSS pre dospelých Moravský Svtý Ján z flSK. Vcrcjný 
obstarávate ľ  neposkytuje zálohy na pincnie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude 
hradený bezhotovostnou platbou na základe faktúry. Faktúra je splatná do 21 dni od d ňa 
doručenia objednávateľovi. 

9. Lehota a sp6sob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávate ľ  prcdložiť  
poštou, 	osobne na adresu zariadenia alebo elcktronicky na e-mailovú adresu: 
kunstekova.helena@,zuDa-t Ĺsk oiaČcnč  heslom ,,Balený potravinársky tovar do 
30.11.2021 do 10:00hod. 

10. Podmienky ú časti uchádza ča: 
Uchádzač  musí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvcdená v § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenc a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - je oprávnený dodáva ť  tovar, 
uskutočňovať  stavebné prácc alebo poskytovať  službu, ktorá zodpovcdá predmctu zákazky. 
Uchádzač  musí splňať  podmicnku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. ĺ) zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v zneni neskorších prcdpisov - nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečnýni rozhodnutfm v Slovenskej republikc alebo v štátc sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Verejný obstarávatel si sptnenie podmienky ú časti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní ovcrí na verejne dostupných portáloeb obchodného registra 
alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. 
Spinenie podmicnky účasti pudľa § 32 ods. 1 pism. f) zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzač  preukáže Čestným vyhlásenim v zmysle Prilohy č. 2. a ticž podľa Prílohy č .3 
Čestným vyhláscním o neprítomnosti koniliktu záujmov. 

11.Kritčriá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatncnia a sp6sob hodnotenia 
ponúk: Kritériom je najnižšia cena za cclý predmet obstarávania. Poradie uchádza čov sa 
určí porovnaním výšky navrhnutých cicn s DPH uvedených v jcdnotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu ccnu s DPH za poskytnutie 
predmctu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena tnusí 

2 



byť  vyjadrená v EIJR vrátanc DPI! ur čená na dve dcsatinné micsta. O úspešnosti ponuky 
budú uchád2ači informovaní. 

12. Pokyny na zostavenic ponuky: Ponuky sú predkladané v slovcnskom resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotovcni, neumožňuje sa predkladať  variantné riešenie. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
Identifikačné údaje nchádza ča: meno a sídlo/bydlisko uchádza ča, Tco, DIČ, telefán, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojcnie, IBAN, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
a) Návrh uchádzača na pinenie kritéria na vyhodnotcnie p(>núk - cenová ponuka: predkladá 

sa na osobitnom Iiste (príloba Č. 1 vrátane prílohy C. 1 a) 
b) ČCStIié vyhlásenie podľa § 32 odst. l písm. i) (príloha č . 2) 
c) Cestué vyhlásenie o nepr ĺtomnosti konfliktu záujmov( príloha Č . 3) 
d) Podpísaný návrh zmluvy (príloha Č. 4.) 
Ponuka musi byť  podpísanš štatutárnym orgánom uchádza ča alcbo osobou oprávnenou konať  
za uchádzača. 

Otváranie a vyhodnotenic doru čených ponúk: 30.1 12021 o 10.30 hod. na  adrese Donov 
sociálnych služieb pre dospclých Moravský Svätý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
na pracovisku vedúcej stravovacej prevádzky. Otváranie ponúkjc neverejné. 

15 Lchota viazanosti ponúk: do 31 .12.2021 

16 Ďaišie informácie verejného obstarávate ľa: t3rčcnie predpokladanej hodnoty zákazky a 
určenic úspešného uchádzača bude rcalizované jedným prieskumom trhu (pokia ľ  PHZ 
nepresiahne výšku finan čného limitu zákaziek s nizkou hodnotou), pri čom prieskum trhu je 
nástrojom na určcnie PHZ zmysle § 6 ods. J ?Ákona o verejnom obstarávaní. 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predloženiin ponuky znáša uchádza č  bez akéhoko ľvek 
finančného nároku na vercnČho obstarávatcla. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo 
zrušiť  použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmcnili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásito verejné obstarávanie. Verejný ohstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z 
predložcnýeh ponúk, ak ncbudú zodpoveda ť  finančným možnostiarn verejného obst&ávatela. 
Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo toto verejnč  obstarávanie zrušit bez uvedcnia 
dvodu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávatela o výbcrc vhodného uchádza ča pri postupc 
zadávania zákazky s nizkou hodnotou nieje možné poda ť  námietku v zmysle zákona o VO. 

17. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávate ľ  sa zaväzujc, že osobné údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávanč  a chránené pod ľa zákona Č. 1812018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmenc a dopinení niektorých zákonov. 

Moravský Svätý Ján dňa 12.1 1.2021 

. 	. 	.... .............. 
riaditcľka 

Prílohy: 
11 návrh uchádzača na pinenie kritéria +cenový ropo Čet 



21 Čestné vyhlásenie uchádza ča podia §32 ods.1 písm. t) zvo - zúkaz na účasti vo verejnoin 
obstarávani 
31 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
41 návrh zmluvných podmienok 
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Príloha č . 1 

Návrh uchádzača na pinenie kritčria na hndnotenie poiiúk 

N&ov zákazky: Balený potravinársky tovar 

Jderitifikačné údaje uchádzača: 

Obchodné meno uchádzača: 

Adresa, resp. sidlo uchádzača: 

Ičo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telef6n kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zkazky: 

Kritérium Návrh na pinenie 
kritéra 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletný EUR bez DPH 
predmet zákazky  
Výška D?H EUR 

Celková eena v EUR s DPII za kompletný EUR s DPH 
prcdmet zákazky 

* Uchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 
Ak uchádzač  je platcom DPII uvedie cenu bez DPII a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

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

V..............................dňa 

Vyhotovil . ......................... 
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Prcdpokladané požadované množstio základnýcb potravin na rok 2022 

Druh - sortimentu 
Predpokl. 

ročnč  
množstvo. 

M.J. Cena za MJ 
s DPH za 

 1 kg/1 ks  

Cena celkom 
s DPII v eur 

Bobkový list l Og 20 ks  

Cestoviny CESSI v tvaroeh - 
kolienka, vretcná, široké rezancc, 
fliačky, špagety a vruty 400  

2400 
ks 

Cestoviny vaječnč  z výberovej 
múky- abeceda, nitovky 200g. 
široké rezance 200g.  

1900 
ks 

Cestovina tarhoňa CBSSI 400g 1 000 ks  
Cukorkryštálový 1 kg  1600 kg  
Cukor práškový 1 !~& 250 kg  
Cukorvanillcový2sg 500 ks  

Čaj ovocný 30g 270 • ks  
Čaj pigi 320 ks  
Chrcn sterilizovaný 200g 190 ks  

Cícer ster. 400 Rr 120 ks  
Čokoláda baiián 140 ks  
čokoláda mliečna lOOg flgaro 100 ks  

Čokoládakoflla 100 ks  
Cokoláda Margot 200 ks  

Cokoláda Deli 35g 90 ks  
Čokoláda rumba 32g 160 ks  
Čokoláda na varenie lOOg 50 ks  
Čokoládanugát32g 160 ks  
Č()koláda 3bit  200 

100 
ks  
ks  Čokoláda dia 50g 

Dia výživa 190g razne druhy 700 ks  
Dženi dia 260g 35 ks  
Džemjahodový 260g 130 ks  
Hrozienka 100 gr 70 ks  
Džem marhulový 260g 80 - ks  
Džús 1L razne druhy 270 ks  
Fazuľa biela sušcná 500g 220 ks  
Fazuľka struková steril. 670g 160 ks  
Granko2sog 200 ks  
Horčica pinotučná 400 g 260 ks  
Horčica 1 kg 120 ks  
Horčica kremžská 400 g 30 ks  

Hrach steril. 800g 1 10 ks  
Flrachsuchý 500g 180  
Huby sušcnč  20g 70 ks  
Chren sterilizovaný 200g 150 ks  
KakaovýprášoklOog 100 ks  
KečupO,5Okg  20 ks  
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Kcčup99Og 50 	J ksj  
Kečup 250R 	________•  20 ks  
Kompát Čerešne 3 700g b.k 40 ks  
Kompét marhulový 2,500 10 ks  
Kornp6t marhuľový 3 700g  40 ks  
Kompét broskyňový 2 600g 20 ks  
Kompét ananás 800 g 20 ks  
Kompát jablkový 3 200g  40 ks  
Kompétjahody3000g 10 ks  
Komp6t višňa 3 700 g b.k. 30 ks  
Komp6t slivkový 3 200g polený 85 ks  
Komp6t dia 700pJr*3zne druhy/ 80 ks  
K6por steritizovaný 300g 30 ks  
Korenic pizza 20R 30 ks  
Korcnie čierne cclč  20 g  90 ks  
Korenie mleté Čieme 20 g 245 ks  
Korenie kura 25g 60 ks  
Korcnienovécelč 20g  150 ks  
Korenie polievkové Vitana 1 kg 40 ks  
Krupica hrubá  260 kg  
Krupica dctská 500g 100 ks  
Lansmit 400g 30 ks  
LeČo sterilizované 3 SOOg 	• 100 ks  
LeČo sterjlizované lOOg 30 ks  
Lekvár slivkový 450g 110  ks  
Majoránkalg 85 ks  
Mak2SOg 130 - ks  
Minerálka 1 5.1 jemne sýtená 600 ks  
Malinovka 2LJr6zne druhy/ 1400 ks  
Med25Og 60 ks  
Melta 500g 250 ks  
Mrkva sterilizovaná kocky 3 600g 20 ks  
Múkahladkálkg - 1230 ks  
Múkahrubá 1 kg 730 ks  
Múka polohrubá 1 kg _________ 450 

800 
ks  
ks  Perník Čokol. 

Posýpka orechová lkg 27 ks  
Napolitánka dia/r6zne druhy/ 1500 ks  
Napolitnka horalka SOg 500 ks  
Napolitnka kávenka 50g 600 ks  
Napolitánka mila 50g 700 ks  
Napolitánka CBA  1800 ks  
Napolitánica DeIHsa 342 300 

• 

ks  
Napolitánlca kakaové rezy 740 ks  
Napolitanka croasant /r6zne druhy/ 300 

80 
ks  

Ocot kvasný i L ks  
OIej rastlinný 1L 340 ks  
OlejSL 	-•  ____50 ks  



Paprilca niletá sladká 40 g 500 ks  
paštčta v konzervc 48g 320 - ks  
Paštétavkonzerve llSg 	 • 820 ks 
Pivo 10°  svetlč  plech nealko 300 ks  
Prctlak paradajkový soog 40 ks  
Pretlak paradajkoý 72.0 g 30 ks  
Pudingový prášok zlatý klas 40g 250 ks  
Sachar!n 50 ks  
Repa Červená sterilizovaná 3 SOog - 10 • ks  
Ryžaguľatál kg 1600 j_ 
Salát steril. senecký 3 SOOg 150 ks  
Sirup hust270g  600 

70 
ks  
ks  Sirup light 

Sterilizované šampiňány 400 g 90 ks  
Sardinky v oleji 120g 90 ks  
Tuniak vo vlast. šťave 1 85g 90 ks  
Tyčinka sčjové rczy 160 ks  
Rasca25g 160 ks  
šiorica4Og 120 ks  
Výživa dctská 1 90g/r&ne druhy/ - 650 ks  
Výživa dctská cuc loog 400 ks  
Soľ  kuchyňskál kg 520 ks  

šovica suchá SOog 190 ks  
Uhorky sterilizované 640g 6-9cm 100 ks  
Uhorky stcrilizované 3 500 g 69cm 180 ks  
Uhorky sterilizované 3500g kocky 105 ks  
Vegeta alebo ekvivalent 1000g  35 	js  
Ccna spolu  x 1 	x  



Príloha č . 2 

Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní 
pO&a §32 ods. I pism. f) zákona Č . 3431201 5 Z. z. o verejnom obstarávan ĺ  

Čcstné vyhlásenie uchádza ča 

podla §32 ods. l písm. t) zvo (nemá uložený zákaz účati vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte s!dla, miesta 

podnikania alebo obvykl čho pobytu) 

Ijchádzač, meno a priezvisko štatutámeho zástupcu uchádza ča oprávneného konať  v mene 
uchádzača 

Verejné obstarávanie (VO) Balený potravinársky tovar 

čestnc iyhlasujem, že 

nemám uložený zákaz účasti vo vercjnom ohstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutím 
v Slovenskej republiky alebo v štúte sidla, mesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Meno a priezviskc, tituF ............................................. 

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

Podpis. ........................ ....... 
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Príloha č . 3 

Čestné vyh1senic uchádza ča 
o nepritomnosti konlliktu záujmov 

Prcdmet obstarávania: Balený potravinársky tovar 

Uchádzač  ............. . ............. .. ...... . ...... .. .................... . ......... .(Obchodn č  meno a sídlo), 

zastpený........................................................................... 

týmto Čestne vyhlasujeni, že v Stvislos Ĺi S uvedeným postupom zadávania zákazky: 
nevyvijal som a ncbudem vyvijat vo či žiadnej osobe na stntne verejného obstarávate ľa, 

ktorá je alcbo by mohla by ť  zainteresovaná v zmys!e ustanovení * 23 ods. 3 zákona č . 
343/201 5 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmenc a dopincní niektorých Akonov v platnom 
znení (,,zainteresovaná osoba) akéko ľvek aktivity, ktorč  vy mohli viesť  k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo vercjnej sú ťaži, 
• neposkytol som a neposkytnem akejko ľvek Čo i len potencionálne zaintcresovanej osobe 
prianio alcbo nepriamo akúkol!vek  finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
• budem bezodkladne informovať  vcrejného obstarávatc ľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla vics ť  ku konfliktu 7Aujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejnáho obstarávania, 
• poskytnem verejnému obsta ľávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presn č , 
pravdivé a úpiné informácie. 

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

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

resp.v živnostenskom registri) 
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lríloha Č. 4 

Kúpna zmluva 
uzavretá v zmyslc § 409 až § 470 Zákona č . 513/91 Zb. Obehodn6ho zákonnika v znení 

neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. Č . 343/201 5 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov. 

č l. I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: 

zastúpcný: 
adresa: 
ičo: 
IBAN: 
názov bariky: 
zapísaný 
(dalej !en ,,predávajúci) 

Kupujúci: 	Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 

Zastúpený: 
Sídlo organizácic; 
IČO: 
DIč : 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej Ien ,,kupujúi 

Mgr. Loparníková Lucia, riadite ľka 
908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
00596256 
2021049646 
Štátna pokladnica 
SK678 1 80000000700049256 l 

Či. 11. 
Predmct zmluvy 

1 .Prcdmetom pincnia pod ľa tejto zmiuvy je úprava 7k1adných podmienok prevodu 
vlastníckeho práva k tovaru, ktorý je špecifikovaný v Prilohe Č . 1 tejto zmluvy, jeho dodávka 
a dovoz kupujúccmu do miesta pinenia. Prcdmetom tejto zmluvy je teda záväzok 
predúvajúceho v čase pJatnosti a ú činnosti tejto zmluvy a na jci záldade doda ť  balený 
polravinárs/ry tovar a poskytovat súvisiace služby kupujúccmu v rozsahu ur čenom 
kupujúcim a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný tovar prevziať  a zaplatit dohodnutú 
kúpnu ccnu v súlade s touto zmluvou. 
2. Prednietom zmluvy je dodanie baleného potravinárskeho tovaru v sortimente múlca, 
strukoviny, ryža, soľ, cukor, Čokolády a cukrovinky, sterilizované ovocie, džem a džúy 
sterilizovaná zeienina, rastlinné olejc, káva, Čaj, koreniny a chuťové prísady pod ľa potreby 
kupujúceho na základc výsledkov vercjnho obstarávania a záväznij ponuky predloženej 
uchádzačom, ktorú tvori neoddeliteľnú priJohu Č. 1 Ljto zmluvy. 
3. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpnej znluvyje kupujúci najmä alc nielen: 
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a) povinný riadnc a v čas dodaný tovar prevziat a zaplait za neho cenu ur čenú v súladc s 
článkom 111. tejto kúpnej zmluvy, 
b) oprávncný kontrolovať  pinenie podľa tejto kúpnej zmluvy zaincrané na potvrdenie 
čeTstvosti tovaru 
4. V nadväznosti na oclsek 1 tohto Článku kúpnej zinluvy sa predávajúci zaväzuje najniä ale 
nielen: 
a) dodávať  tovar na svoje náklady a nebezpc čenstvo, v dohodnutom termíne, na miesto a v 
kvalite podľa ustanovení tejto kúpncj zml uvy, 
b) zabezpečit dopravu tovaru ajeho dostato čnú ochranu pred poškodenim, 
c) postupovať  pri pineni záväzku pod ľa odscku 1 tohto Článku kťipnej zmluvy s odbornou 
starostlivosťou a v súlade s príslušnými právnymi predpismi pla(nými v Slovenskej 
rcpublike, 
d) informovať  kupujúcebo o skuto čnostiach, na základe ktorých nie je schopný zahezpe čit 
pinenie závzku podľa odscku 1 tohto článku kúpnej zmluvy, 
S. dodať  či poskytnúť  tovar, ktorý splňa okrem špcciíikácií tiež všetky požiadavky 
príslušných právnych predpisov a platných tcchnických noriem závzných pre takéto pinenie 
a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh, ak taká potrcba vyplýva z povaliy tovaru či 
špecifkácie. 
Doba spotreby dodaného tovaru je vyzna čená na jeho obale respcktíve na obchodnom 
doklade pri jeho dodávkc. 
6. Kupujúci - vcrejný obstarávate ľ  postupoval pri obstarávanĺ  predmctu zmluvy pod ľa § 117 
zákona č . 34312015 Z.z. o vcrejnorn obstarávani a o zmeue a dopincní niektorých zákonov. 
Tovar budc počas trvania tejto zmluvy dodávaný v sortimente a cenovej ponuky predložcnej 
v prílohe zmluvy v požadovanorn množstvc. 

Či. 1u. 
Kúpna vena 

TCúpna cena tovaru jc stanovcná v zmysle zákona NR SR Č . 1811996 Z. z. o cenách, v znení 
neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania na predinct zmluvy aje uvedená 
v Prílohe tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddelite ľnú súčasť  zmluvy. Kúpna cena za tovar 
uvedený v Prílohe zmluvy čini: .. EUR s DPH. Cena je stanovená dohodou 
zmluvných strán ako rnaximálna cena a vychádza z ponuky predávajúceho prcdloženej do 
zákazky, ktorá prcdchádzala uzatvorcniu tejto zmluvy. 
Ceny jcdnotlivých položick tovaru sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny 
v štruktúrovanoni rozpočte ceny - ccnniku (ďalej aj ako ,,cennik), ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 
Kúpna ccna tovaru je stanovená vrátane dopravy do miesta dodania, jeho vyloženia pod ľa 
pokynov kupujúccho a zahrnuté sú v ncj náklady na ohstarávanic, spracovanie, obeh tovaru 
a zisk. Predávajúci garantuje výšku kúpnej ceny tovaru po čas trvania zmluvy. 
Predmetom fakturácic bude len skuto čne dodaný tovar pod ľa potreby kupuj úccho uvedenej v 
špecifikácii. 
V pripade, že Predávaj úci nebol prcd uzatvorcnim zmluvy platitc ľom DPI-1 a stane sa nim po 
w.atvorení zmluvy, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

čl. 1V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. .Jhrada faktúry 
prcbehne výhradne prcvodným príkazom prostredníctvom pc ňažného ústavu kupujúceho. 
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Prcdávajúci vystavi faktúru za tovar po odovzdani tovaru kupujúcemu, prílohou faktúry bude 
dodací list. Fakturácia sa uskuto čňuje dekdne. Faktúra musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu. Kupujúci vykoiiá pred úhradou faktúry jej vecnú a forinálnu kontrolu. V pripade, že 
faktúra nebudc ohsahovať  uvcdené náležitosti, je kupujúci oprávnený iu vrátit 
predávajúcemu na doptnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
Iehota splatnosti 72čne plynctt doručenhn opravenej faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti 
faktúry je 21 dní od jej doručenia. Veľejný obstarávate ľ  neposkytuje zálohové platby. 

č .v. 
Postup zmksvných strán v obchodnom styku 

Zmluvné strany sa zaväzujú: 

A/Predávajúci: 
dodať  tovar, ktorý je predtnetom tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sortimente, kva)ite a 
množstve špecifikovanom objednávkou kupujúceho. Dodávky baleného tovartu budú 
uskutočňované 2 až 3x do týždňa vrátane sviatkov. 

a) Objcdnávka budc telefonicky zadanä kupujúciin a dovoz objednan čho tovaru bude 
zrealizovaný na druhý deň  do 24 hodín od uplatnenia telefonickej objednávky v 
pracovných dňoch od 7.00 h do 14.00 h. , ak nie je v objcdnávke výslovne uvedené 
inak. V prípade, žc nie je dodávate ľ  schopný spiniť  dodávku objednaiého množstva a 
druhu tovaru v termínc, bexodldadnc oboznámi o tom objednávatela telefonicky, rcsp. 
e-mailom. 
Množstvá dodávaného tovartu sú ur čené od súčasného počtu stravníkov a nie sú pre 
obstarávatc ľa záväzné, nakoľko sa ieh počet počas zmluvného vzťabu mže zvýšit 
rcsp. znížiť. Verejný obstarávate ľ  konkrétne množstvá tovaru špecifikuje v 
č iastkových objednávkach. Tovar bude prcvzatý na základe priložen čho dodacieho 
listu. V prípade, ked na základe fyzickej kontr()ly tovaru objcdnávate ľ  zistf 
nezrovnalosti • zrejm č  chyby a vady tovaru, poškodenie, plesnc, hnilobu ,resp. jebo 
nesúlad s objednávkou, objecinávate ľ  si vyluadzuje právo neprevziat cclé množstvo 
tovaru z poškodenčho sortimentu a vodi č  dodávateľa na tento tovar vypíše návratku s 
popisom vád a odoberie tento tovar naspä ť  ihneď  pri dodávke. Dodávateľ  je povinný 
na vlastné náktady zrejmé vady dodávok tovaru odstráni ť  a to najncsk& do 3 hodfn od 
uplatncnej reklamáeie. 

b) na dodaný tovar vystaviť  ĺi1ctúru, ktorú doručf kupujúcemu. Právo fakturova ť  vzniká 
potvrdením prevzatia tovaru, podpisom a pe čiatkou na dodacom Iiste. 

c) Platobné podmienky a fakturácia: Financovanie bez preddavkov, doba splatnosti 
faktúry je 30 dní odo d ňa doručenia kupujúcemu. Faktúra bude obsahova ť  všetky 
údaje v súlade s účtovnými a daňovými predpismi spolu s ustanovenim zmluvy, ktoré 
oprávňujc fakturovat. Ak faktúra nehude úpiná alebo nebude obsahova ť  správne 
údaje, bude vrátená predávajúcemu. Tento je povinný prcdloži ť  novú faktúru, v tolnto 
prípadc lehote splatnosti sa odvíja od terinlnu predtožcnia novej faktúry. Fakturácia 
bude uskutočňovaná dekádne. 

d) reklaniáciu na sortimcnt, kvalitu, množstvo tovaru a dodan č  obaly riešiť  u kupujúecho 
ihneď, najneskr do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov. 

B/ Kupujúci 
a) v dohodnutotn terminc a čase prevziať  objednaný sortiment tovaru. Vykonať  kontrolu 

množstva a kvali ty dodaného tovaru, o prevzati tovaru vystavit príslušné doklady 
osobitne povereným zamestnancom. 
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b) nedostatky zistené v kvalite, množstve tovaru a v obaloch reklamova ť  Imeď  pri ich 
zisteni pri preberaní tovaru. Reklamáciu uplatni ť  písomne a načas doručit 
predávajúcemu. Ncdostatky zistené ncsk6r reldamova ť  do 24 hod. od dodúvky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom balenf, alebo v originál nych paletových j cdno(kách, ktoré 
nebolo možné zistit pri spineni dodávky, reklamue odberate ľ  ihneď  ako ich zistí, 
najneskr však pred uplynutfm záru čncj doby, inak jho práva zanikajú. 

c) uhradiť  faktúry prcdávajúccho v dohodnutcj lebotc a v správnej výške po doni čení 
daňovčho dokladu. Ak ie kupujúci v onieškaní s úliradou faktúry je pcwinný zaplatit 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý de ň  omeškania. 

d) v prípade opakovančho ncdodržania kvality podla prísiušnej akostnej normy písomne 
vyzva ť  predávajúceho na dodržiavanie kvalitatívnych paramctrov dodávaného tovaru. 
Opakované nedodržanie štandardnej kvality a pretrvávanie nedostatkov v tejto oblasti 
je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

čl.vI. 
Cas & miesto pinenia predmetu zmluvy 

3. 1. Miestom dodaniaje Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján. 
2. Odovzdanie potravín kupujúcemu bude uskuto čnenč  povercným zástupcom predávajúceho 
na základe dodacieho Iistu v mieste pinenia, v dohodnutom termíne. 
3. Predávaj úci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné náklady vrátane 
zabczpečenia všetkých prípadných dovozných licencií, colných povolení a iných úradných 
povolení. 

Či. v ĺi. 
Vlastníckc práva 

Kupujúci nadobudne vlastn ĺcke právo k tovaru jeho prevzat ĺm. 

či. viii. 
Zmluvnč  poku(y a úrok z oincškania 

Predávajúcemu vzniká právo ú čtovať  kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej kúpncj ceny, za každý aj za čatý deň  omeškania úhrady fktúry. 
V prípade ncdodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujtcemu 
právo účtovať  predávajúcemu miluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny ncdodaného 
tovaru, za každý aj začatý deň  omeškania. 

Či. lXa 
Zodpovednosť  za vady tovaru a záručné podmieuky 

Zmluvnč  strany sa budú riadi ť  § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, lctoré upravujú nároky 
zo dpovednosti za vady. Kupujúci prípadne rcklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne 
po ich zistení písomnou, fwcovou formou, alcbo osobne. Predávajúci zodpovedá za to, že 
tovar bude spčsobi lý k zmluvnčmu účelu a žc počas záruénej doby bude mať  dohodnutú 
kvalitu a vlastnosti. 
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ČI. X. 
Závcrečné ustanovcnie 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú 12 mesiacov a to od 01 . 1 1 .2022 do 3 l . 1 2.2022 alebo 
do vyčerpania fmančnčho Iimitu prcdpokladanej hcdnoty zmluvy ......... . ............... EUR 
$ DPII (dopiní Predávajúci podľa svojejponuky), podľa toho, ktorá skutočnosť  nastane sk&. 
Zmluvné strany majú vzájonmú oznamovaciu povinnost o všetkých skuto čnostiach, ktorč  by 
mohli ovplyvniť  ich vzájomný podnikatelský a zmluvný vzťab. Zrnluvu inožno menit 

doptňať  len písomnými dodatkami podp!sanými oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Zmluvu možno vypovcdat len písomnou formou. 
Pri podstatnon porušcni tejto zmluvy zo strany predávajúceho, má kupujúei právo okamžite 
odstúpiť  od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovcná v dvoch rovnopisoch, každý má platnost originálu. Kuptijúci obdrží 
jeden rovnopis a predávajúci jeJcn rovnopis. Zmluva mala pri podpise p ť  strán + cenová 
príloha. 
Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý mažc vzniknú ť  v súvislosti s touto 
zmluvou, budc v prvcj etape riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebude 
dosiahnutá, zmluvné strany budú postupova ť  zákonným spasobom a spor bude riešený 
ccstou prislušného súdu 
Zmluvnč  strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s piným 
vcdomím, že nebola uzavrctá v tiesni ani za ncvýhodných podmienok pre zmluvn č  strany. 
Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť  deň  po jej 
zverejnení na intemctovej stránke vercjného obstarávate ľa alcbo webovom sídle 1TSK. 
Zmluvné strany zároveň  súhlasia so zverejncním zmhivy na webovcj stránkc kupujúccho 
alebo webovom sídlc flSK v zmysle zákona 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v zneiii neskoršich predpisov. Tcnto súhlas sa ude ľuje bcz akýchkolvek 
výhnd a bcz časového obmedzenia 

Neoddelitcľriou súčasťou zmluvy jc cenová ponuka. 

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

Za predávajúceho: 
	

Za kupujúceho: 
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