
VÝZVA NA PREDLOŹENIE CENOVEJ PONUKY 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý 
Ján 
Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Lopatníková Lucia– riaditeľka DSS pre dospelých 
IČO: 00596256         
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561  
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Adela Poláková, ved. stravovacej prevádzky 
Telefón: 034/7770378  
Email: polakova.adela@zupa-tt.sk  
 

2. Predmet obstarávania: Dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente mrazenej zeleniny a 
rýb 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15220000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie 
mäso, 15896000-5, 15331170-9 Mrazená zelenina, 60000000-8 - Dopravné služby 
 

3. Komplexnosť dodania predmetu zákazky: Komplexné zabezpečenie dodávky ako sú rôzne 
druhy mrazenej zeleniny, mrazených rýb podľa sortimentnej skladby špecifikovanej dieľčími 
objednávkami. 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   
Predmetom zákazky je dodávka mrazenej zeleniny, mrazených rýb podľa požadovanej 
sortimentnej skladby pre potreby stravovania DSS pre dospelých   
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované telefonicky pravidelnými 
objednávkami vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách. Dovoz tovaru sa bude 
uskutočňovať do 48 hodín od uplatnenia objednávky v pracovných dňoch od 07:00 do 14:00 
hod. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Preprava tovaru 
musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je izotermické a chladiace a je spôsobilé na prepravu 
skaziteľných potravín, živočíšnych produktov.  
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie 
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokiaľ PHZ nepresiahne 
výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 
 

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

7. Lehoty na dodanie tovaru a trvanie zmluvy:  
Termín dodávky tovaru: od nadobudnutia účinnosti zmluvy v trvaní 12 mesiacov  
Termín ukončenie dodania tovaru: podľa kúpnej zmluvy 
  

8. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
pridelených do rozpočtu pre DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján z TTSK. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude 



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

9. Lehota a spôsob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť 
cez elektronický portál UVO, označené heslom „MRAZENÉ RYBY“ do 20.12.2021 do 
10:00 hod. 

 
10.  Podmienky účasti uchádzača: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra 
alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 2. a tiež podľa Prílohy č.3 
čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 
 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk: Kritériom je  najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádzačov sa 
určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH  uvedených v jednotlivých ponukách 
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie 
predmetu zákazky a splnil podmienky účasti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí 
byť vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinné miesta. O úspešnosti ponuky 
budú uchádzači informovaní.    
 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v českom - 
jazyku v jednom vyhotovení, neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.  
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
Identifikačné údaje uchádzača: meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, telefón, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – cenová ponuka: predkladá 

sa na osobitnom liste  ( príloha č.1 vrátane  prílohy č. 1a)  
b) Čestné vyhlásenie podľa § 32 odst. 1 písm. f) (príloha č. 2) 
c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov( príloha č. 3) 
d) Podpísaný návrh zmluvy (príloha č. 4.) 
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača.  
 

13.Otváranie a vyhodnotenie doručených ponúk: 20.12.2022 o 10.30 hod. cez elektronický 
portál UVO. 
Otváranie ponúk je neverejné.  

 
14.Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2022  



 
15.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Určenie predpokladanej 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 PHZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.   
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto verejné obstarávanie zrušiť bez uvedenia 
dôvodu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou  nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO. 

16.Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Moravský Svätý Ján dňa 16.12.2022 
 
 

........................................................... 
              Mgr. Lopatníková Lucia 

 riaditeľka 

 
 
Prílohy:  
1/ návrh uchádzača na plnenie kritéria +cenový rozpočet 
2/ čestné vyhlásenie uchádzača podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – zákaz na účasti vo verejnom 
obstarávaní 
3/ čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
4/ návrh zmluvných podmienok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 

Názov zákazky: mrazené ryby a zelenina 
 
Identifikačné údaje uchádzača:  

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa, resp. sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:   

E-mail kont. osoby:   

Telefón kont. osoby:   

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky : 

 

Kritérium 

 

Návrh na plnenie 
kritéria 

 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletný 
predmet zákazky  

  EUR bez DPH 

Výška DPH      EUR 

Celková cena v EUR s DPH za kompletný  
predmet zákazky 

  EUR s DPH  

* Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 
Ak uchádzač je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač 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: ......................... 
 

 

 
 



Predpokladané ročné množstvo dodávky mrazenej zeleniny, rýb a lahôdkových šalátov 
na rok 2023 

 

Sortiment jednotka 
množstva 

množstvo Jedn. cena 
bez DPH  v € 

Jednot. cena 
s DPH  v € 

Rybie filé neobaľované 150g kg 220   
Mrazená brokolica 2500g kg 150   
Mrazený hrášok  2500g kg 140   
Mrazený karfiol 2500g kg 180   
Mrazený zeler 2500g kg 60   
Mrazené mrkva  2500g kg 85   
Mrazený špenát 2500g kg 40   
Mrazený špenát 450g ks 40   
Mrazená tekvica 2500g kg 40   
Mrazené šampiňóny kg 100   
Zelenina mrazená –rôzne 
druhy  2500g 

kg 280   

Mrazené fazuľové struky 
2500g 

kg 55   

Mrazená kukurica 2500g kg 45   
Mrazený pór kg 80   
Losos kg 80   
Majonéza  kg 10   
Tatárska omáčka kg 26   
Šalát treska  kg  50   
Zavináče  kg 100   
Parížský šalát kg 45   
Syr obaľ. pred. podkovičky 
125g 

kg 50   

Spolu:         X X    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Zákaz  na účasti vo verejnom obstarávaní  
  podľa §32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
 podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania  alebo  obvyklého pobytu) 
 

 

Uchádzač,  meno a  priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene 
uchádzača 

....................................................................................................................................  

 

Verejné obstarávanie (VO)  mrazené ryby a zelenina 
 

čestne vyhlasujem, že 

  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  obvyklého pobytu. 

 
 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 



 
Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Predmet obstarávania: mrazené ryby a zelenina 
 

Uchádzač ...........................................................................(Obchodné meno a sídlo),  
 
zastúpený ........................................................................... 
 
týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
•  nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo verejnej súťaži, 
•  neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  
•  budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
•  poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie. 
 

 

 

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

 

 

............................................................. 
podpis a pečiatka uchádzač  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
resp.v živnostenskom registri)  

 

 
 
 
 
 



 
Príloha č. 4 
 

Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle § 409 až § 470 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
Predávajúci:    
zastúpený: 
adresa:         
IČO:   
IBAN:  
názov banky:              
zapísaný    
(ďalej len „predávajúci“) 

a 

 
Kupujúci:  Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Zastúpený:  Mgr. Lopatníková Lucia, riaditeľka 
Sídlo organizácie:   908 71 Moravský Sv. Ján, SNP 11 
IČO:    00596256 
DIČ:    2021049646 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:                         SK6781800000007000492561  
(ďalej len „kupujúci“)  
 
 

II.  
Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
mrazené ryby a mrazená zelenina  pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
dospelých Moravský Svätý Ján. Jedná sa o opakujúce dodávky potravinárskeho tovaru na 
základe výsledku verejného obstarávania zo dňa 20.12.2022 a záväznej cenovej ponuky 
predloženej uchádzačom, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy podľa § 409 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 
 

III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie potravinárskeho tovaru 
v sortimente mrazené ryby a mrazená zelenina a ostatné mrazené výrobky podľa 
potreby stravovania v jedálni Domova sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján  

 Súčasťou 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 spresňované objednávkami (vrátanie príbuzného sortimentu v menších 
množstvách). Dodávky tovaru budú realizované minimálne 2 krát týždenne na základe 
objednávok jedálne. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite 
zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Dodávaný tovar sa 
požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na 
prepravu uvedeného tovaru. 

2. Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu a prevádza naňho vlastnícke právo za 
podmienok stanovených v tejto zmluve. 

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

 
 

IV. 
Kúpna cena a spôsob platenia 

1. Cena za predmet tejto kúpnej zmluvy je stanovená podľa ponuky predávajúceho, ktorá 
tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy.   

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

3. Ak je Predávajúci osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k jednotkovej 
cene jednotlivého tovaru bez DPH účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku 
daňovej povinnosti a Kupujúci sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou.  

4. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet podľa tejto kúpnej zmluvy na 
základe odovzdania a prevzatia tovarov podľa dodacieho listu a prevzatia príslušnej 
faktúry. 

5. Doba splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej prevzatia a dňom zaplatenia faktúry je deň, 
kedy je fakturovaná suma pripísaná na účet dodávateľa. 

6. V prípade, že faktúra neobsahuje údaje daňového dokladu, túto je povinný kupujúcemu 
vrátiť najneskôr do sedem dní od jej prijatia a nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu. Nová 
lehota na zaplatenie kúpnej ceny plynie od prijatia faktúry, ktorá bude mať náležitosti 
daňového dokladu. Fakturácia sa vykonáva dekádne. 

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

8. Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade zmeny colných a 
daňových predpisov. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho 
mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene 
ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 

 
 

V. 
Miesto a termín dodania 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy podľa čl. III. na základe 
uplatnenej objednávky kupujúceho v písomnej alebo telefonickej forme. 

2. Objednaný tovar tejto kúpnej zmluvy dodá dodávateľ odberateľovi na miesto určenia 
objednávky. Objednávka bude zadaná kupujúcim v piatok do 10:00 hod. dodávka tovaru 
v pondelok, objednávka v utorok dodávka tovaru v stredu. Odovzdanie a prevzatie 
predmetu tejto kúpnej zmluvy sa uskutoční v priestoroch DSS pre dospelých v 
Moravskom Sv. Jáne. 

3. Dodávky tovaru budú uskutočňované v termíne od 01.01.2023 do 31.12.2023. 



4. Ak predávajúci nebude schopný počas platnosti zmluvy z dôvodov okolností na jeho 
strane dodať tovar podľa dielčej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť 
tovar zodpovedajúcej kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na 
pokrytie jeho časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu.  

 
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy v termíne 
a v množstve podľa uplatnenej objednávky kupujúceho, v akosti zodpovedajúcej 
príslušným normám, v spotrebiteľskom a prepravnom balení, riadne označený podľa 
platných predpisov do skladu kupujúceho. Prepravovať tovar len motorovými vozidlami 
schválenými Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. 

2. Predávajúci je povinný pri odovzdaní predmetu tejto kúpnej zmluvy odovzdať 
kupujúcemu doklady – dodací list a faktúru, vzťahujúce sa k dodanému predmetu kúpnej 
zmluvy. 

3. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku podľa potravinárskeho kódexu, alebo 
podľa dátumu vyznačenom na obale tovaru.  

4. Kupujúci je povinný prevziať dodaný predmet podľa tejto kúpnej zmluvy podľa 
uplatnenej objednávky a uhradiť cenu podľa príslušnej faktúry v zmysle čl. IV. tejto 
kúpnej zmluvy. 

5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu pri vadnom predmete tejto kúpnej zmluvy do 
troch dní odo dňa prevzatia predmetu tejto kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je povinný 
uviesť termín prevzatia dodávky, číslo faktúry vzťahujúcej sa k reklamovanému tovaru, 
vadné množstvo tovaru a dôvod uplatnenej reklamácie. 

6. Predávajúci je pri uznanej reklamácii povinný nahradiť vadný tovar bezzávadným 
tovarom do troch dní odo dňa uznania reklamácie. 

7. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

8. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou za prevzatý predmet podľa tejto kúpnej zmluvy 
predávajúcemu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, je predávajúci 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac 
odo dňa obdržania výpovede kupujúcemu. 

 
 

VII. 
Porušenie zmluvy 

 Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonníka rozumie: 
1. a) omeškanie s dodaním tovaru dlhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty plnenia 
 b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej lehote 
c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru 
d)  nedodania dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodatočnej 

poskytnutej 15-dňovej lehoty. 
2. a) omeškania s prevzatím objednaného tovaru kupujúcim v termíne dodávky aspoň 2 

krát za týždeň  
b) omeškania kupujúceho s uhradením ktorejkoľvek splatnej faktúry o viac ako 30 dní 
c) viac ako 3 neoprávnených reklamácií v priebehu jedného mesiaca 
 

 
 



VIII. 
Ukončenie zmluvy 

 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená: 
1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodu strán ku dňu uvedenému v dohode, 
2. písomnou výpoveďou zo strany kupujúceho, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím 

výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zmluvy je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu, 

3. odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre 
jej podstatné porušenie v zmysle článku VII. tejto zmluvy. 

Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od 
zmluvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavené predávajúcim podľa tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, 
okrem nárokov na náhradu škody a povinnosti zaplatiť kúpnu cenu vrátane úrokov z 
omeškania. 

 
 

IX 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto 
dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle.   

2. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom sídle VUC Trnava, ktorým je internetová stránka TTSK.   

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 
slobodné a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 
predpísanej forme.  

4. Vzťahy súvisiace s touto kúpnou zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

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

kúpnej zmluvy porozumeli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou 
zmluvných strán.   

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto kúpnej zmluvy je 
možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto kúpnej zmluve výslovne 
uvedené inak.  

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

11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka. 
 
V ......................, dňa ...........2022       
 
 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
 
 
                                                                                                
    _____________________     ____________________ 


