
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE 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:  dodávka mäsových výrobkov, čerstvého hovädzieho a bravčového 
mäsa v kuchynskej úprave.   
 

3. Číselný kód pre hlavný predmet zákazky:  
Kód CPV: 15110000-2 Mäso, 15130000-8 Mäsové výrobky, 60000000-8 - Dopravné služby 
 

4. Komplexnosť dodania predmetu zákazky: Komplexné zabezpečenie dodávky mäsových 
výrobkov a bravčového a hovädzieho mäsa podľa sortimentnej skladby špecifikovanej 
dieľčími objednávkami. 
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   
 Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov a bravčového a hovädzieho mäsa pre 
potreby stravovania DSS pre dospelých za týchto podmienok: 
Mäso a mäsové výrobky je potrebné dodať podľa objednávky uskutočnenej deň vopred do 
11:00 hod Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí tovar denne počas pracovných dní do 
skladových priestorov kuchyne v časovom rozmedzí 06:00 – 11:00 hod (čas dodania bude 
spresnený pri konkrétnej objednávke). Verejný obstarávateľ si vyžaduje v prípade potreby 
dodávku tovaru aj v sobotu, prípadne v nedeľu a sviatok. Rozsah a množstvo tovaru uvedené 
v Prílohe č. 1 je orientačné a skutočne odobrané množstvo dodávaného tovaru bude závisieť 
od skutočných potrieb stravovania po dobu trvania kúpnej zmluvy.   
Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené), nie vákuovo balené 
a majú percentuálne zloženie v rozsahu ako je to uvedené v technickej špecifikácii produktu 
v priloženej sortimentnej tabuľke a príslušných normách a predpisoch. 
Verejný obstarávateľ požaduje mäso, ktoré musí byť z ošípaných a dobytka chovaného 
vysokokvalitným krmivom.  
Vysledovateľnosť pôvodu mäsa: 
- hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, 

kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku 
- bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine, kde 

bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku. 
Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť 
dodávaný v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, 



veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Tovar musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných 
obaloch. 
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. 
 

6. 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). 
 

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

8. 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 
  

9. 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. 
 

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

 
11.  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. 
 

12. 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.    
 

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

 
15  Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2022  

 
16 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. 

17. 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  

 

14. Názov zákazky: mäso a mäsové výrobky 
 
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 množstvo bravčového a hovädzieho mäsa v kuchynskej úprave a 
mäsových výrobkov na rok 2023 

Druh - sortimentu 
Predpokl. 

ročné 
množstvo 

MJ 
Cena za MJ 
bez DPH v 

€ 

Cena za MJ 
s DPH v € 

Cena celkom  
s DPH v € 

Bravčové karé s k. 400 kg    
Bravčová krkovička s k. 230 kg    
Bravčový bôčik s k. 160 kg    
Bravčová pečeň 200 kg    
Bravčové pliecko vykost. 860 kg    
Bravčové stehno vykosť. 1200 kg    
Bravčové  údené krkov.b.k. 40 kg    
Bravčové údené karé b.k. 90 kg    
Hovädzie pliecko 700 kg    
Hovädzie stehno 470 kg    
Hovädzie držky 1kg,mrazené 100 kg    
Hovädzie kosti 400 kg    
Masť bravčová domáca 1400 kg    
Oškvarky 70 kg    
Slanina údená 90 kg    
Jaternica (brav. mäso 40%, ryža, 
krúpy) 

100 
kg    

Klobása domáca (brav. mäso min. 
63%, hov. mäso min. 9%, brav. 
slanina) 

120 
kg    

Párky (bravč. a hovädzie mäso 
45%) 

300 
kg    

Párky lúpané (brav. mäso min.39%, 
hov. mäso min.. 21 %, bravčová 
slanina) 

150 
kg    

Saláma šunková (brav. mäso min. 
52%, hov. mäso min. 3%)        

230 
kg    

Bravčová dusená šunka /min.70% 
brav. mäsa/ 

60 
kg    

Saláma slovenská /min.40% brav. 
mäsa, min 21% brav. slanina/ 

130 
kg    

Saláma liptovská (brav. mäso 
min.43%, hov. mäso min. 21%, 
bravčová slanina) 

120 
kg    

Saláma suchá (brav. mäso 
min.72%,hov. mäso min. 17%, 
bravčová slanina) 

160 
 kg    

Tlačenka bravčová (brav. mäso 
47%, brav. vnútornosti 13%) 

30 
kg    

S p o l u  
x 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)  Mäso a mäsové výrobky 
 
 

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:  Mäso a mäsové výrobky 
 
 

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“)  
 
 

Čl. II. 

 Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je dodanie čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa v kuchynskej 
úprave a mäsových výrobkov podľa potreby kupujúceho  uvedeného v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v štandardnej kvalite podľa 
príslušnej akostnej normy a v zmysle platnej legislatívy, vrátane služieb súvisiacich s 
dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom v súlade 
s príslušnými platným právnymi a hygienickými predpismi, naložením a vyložením tovaru do 
skladu na mieste určenia, na základe objednávok kupujúceho a za podmienok, uvedených v 
tejto zmluve a príslušnej objednávke kupujúceho a záväzok kupujúceho riadne objednaný 
tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 



Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené). Výrobky musia mať 
pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. 
2. Vysledovateľnosť pôvodu mäsa: 
- hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, 

kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku 
- bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine, kde 

bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku. 
Cena tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy sa riadi podľa aktuálneho 
ponukového cenníka predávajúceho. Kvalitatívne podmienky premetu plnenia musia 
zodpovedať prvej triede kvality a príslušným predpisom, technicko – hospodárskym normám 
SR a EU a ustanoveniam Potravinárskeho kódexu. Prepravovať tovar len motorovými 
vozidlami ktoré sú izotermické a chladiace a sú spôsobilé na prepravu potravín živočíšneho 
pôvodu 
3. Kupujúci – verejný obstarávateľ postupoval pri obstarávaní predmetu zmluvy podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Tovar bude počas trvania tejto zmluvy dodávaný v sortimente a cenovej ponuky predloženej 
v prílohe zmluvy v požadovanom množstve. 

 
 

Čl. III. 
Kúpna cena 

Kúpna cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení 
neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zmluvy a je uvedená 
v Prílohe tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Kúpna cena za tovar 
uvedený v Prílohe zmluvy činí: ............... EUR s DPH. Cena je stanovená dohodou 
zmluvných strán ako maximálna cena a vychádza z ponuky predávajúceho predloženej do 
zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy. 
Ceny jednotlivých položiek tovaru sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny 
v štruktúrovanom rozpočte ceny - cenníku (ďalej aj ako „cenník"), ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy prestane byť ktorýkoľvek z tovarov uvedených 
v prílohe k tejto zmluve vyrábaný, resp. zmení sa jeho zloženie, prípadne gramáž a pod., je 
kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho a predávajúci povinný dodať kupujúcemu 
tovar najviac podobný (zložením, váhou a pod.) pôvodne dodávanému tovaru. 
Kúpna cena tovaru je stanovená vrátane dopravy do miesta dodania, jeho vyloženia podľa 
pokynov kupujúceho a zahrnuté sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh tovaru 
a zisk. Predávajúci garantuje výšku kúpnej ceny tovaru počas trvania zmluvy. 
Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar podľa potreby kupujúceho uvedenej v 
špecifikácii.   
V prípade, že Predávajúci nebol pred uzatvorením zmluvy platiteľom DPH a stane sa ním po 
uzatvorení zmluvy, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky a fakturácia 

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúry 
prebehne výhradne prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho. 
Predávajúci vystaví faktúru za tovar po odovzdaní tovaru kupujúcemu, prílohou faktúry bude 
dodací list. Fakturácia sa uskutočňuje dekádne. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 
dokladu. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že 



faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť 
predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti 
faktúry je 21 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 
  
 

Čl. V. 
 Postup zmluvných strán v obchodnom styku 

Zmluvné strany sa zaväzujú: 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve, v 
príslušnom množstve, bez faktických a právnych vád a na miesto určené kupujúcim podľa 
tejto kúpnej zmluvy. 
 
A/Predávajúci: 
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sortimente, kvalite a 
množstve špecifikovanom objednávkou kupujúceho.  

a) Dovoz čerstvého mäsa a mäsových výrobkov bude každý pracovný deň. Objednávka 
bude zadaná v pracovný deň do 11.00 hod. dovoz tovaru na druhý deň od 06.00 hod. do 
11.00 hod. Tovar na pondelok bude objednaný v piatok do 11.00 hod. Predbežná 
objednávka na nasledujúci týždeň bude nahlásená vo štvrtok do 14.00 hod. Mäso 
a mäsové výrobky požadujeme dovážať v presne nahlásených množstvách. Podľa 
požiadavky stravovacej prevádzky salámy budú dodávané nakrájané, alebo v prípade 
potreby v celku - podľa predbežnej objednávky. V prípade, že nie je Predávajúci 
schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, bezodkladne 
oboznámi o tom Kupujúceho telefonicky, resp. e-mailom.  

  Množstvá tovaru sú určené od súčasného počtu stravníkov a nie sú pre Kupujúceho 
záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zvýšiť, resp. znížiť. 
Kupujúci konkrétne množstvá tovaru špecifikuje v čiastkových objednávkach. 
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, 
v stanovenej lehote, na miesto a v množstvách určených v objednávke. Tovar bude 
prevzatý na základe priloženého dodacieho listu. V prípade, keď na základe fyzickej 
kontroly tovaru Kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho 
nesúlad s objednávkou, Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celé množstvo tovaru 
z poškodeného sortimentu a vodič Predávajúceho na tento tovar vypíše návratku s 
popisom vád a odoberie tento tovar naspäť ihneď pri dodávke. Predávajúci je povinný 
na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 07:00 hod. 
nasledujúceho dňa (okrem nedele) od uplatnenej reklamácie.   

b) Pri plnení tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy, 
hygienické a technické normy súvisiace s plnením tejto zmluvy. 

  Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ich balenie, označovanie, prepravu 
atď., ktoré musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v 
znení neskorších predpisov, Potravinovým kódexom a s ostatnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy. 

c) Predávajúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že vlastní potvrdenie o zapísaní 
prevádzkarne predávajúceho do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a 
osvedčenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín 
v zmysle potravinového kódexu SR, ktoré kedykoľvek na požiadanie kupujúceho musí 
predložiť kupujúcemu. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať na základe 
zmluvného vzťahu s dopravcom, dodávateľ predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a 



potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na 
prepravu predmetu zákazky kupujúcemu, najneskôr do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. 
Predávajúci zároveň podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že jeho prevádzka spĺňa všetky 
príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, 
manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na 
trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov 
Európskej únie, tieto potvrdenia je predávajúci povinný na vyžiadanie predložiť 
kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci 
nepredloží požadované v stanovenej lehote kupujúcemu, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 
kalendárnych dní, je to považované za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo 
odstúpiť od tejto zmluvy.  

d)  reklamáciu na sortiment, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly riešiť u kupujúceho 
ihneď, najneskôr do 24 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 prevzatí tovaru vystaviť príslušné doklady 
osobitne povereným zamestnancom. 

b) nedostatky zistené v kvalite, množstve tovaru a v obaloch reklamovať hneď pri ich 
zistení pri preberaní tovaru. Reklamáciu uplatniť písomne a načas doručiť 
predávajúcemu. Nedostatky zistené neskôr reklamovať do 24 hod. od dodávky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom balení, alebo v originálnych paletových jednotkách, ktoré 
nebolo možné zistiť pri splnení dodávky, reklamuje kupujúci ihneď ako ich zistí, 
najneskôr však pred uplynutím záručnej doby, inak jeho práva zanikajú. 

c) kupujúci je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek vád dodaného tovaru:  
- žiadať  predávajúceho  o výmenu vadného tovaru  za nový tovar bez vady, resp. 
- žiadať predávajúceho o dodanie chýbajúceho tovaru;  
- odstúpiť od objednávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho 

dodať na základe reklamácie nový, tovar bez vady, náhradný alebo chýbajúci tovar v 
lehote na vybavenie reklamácie. 

d) uhradiť faktúry predávajúceho v dohodnutej lehote a v správnej výške po doručení  
 daňového dokladu. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania. 
e) v prípade opakovaného nedodržania kvality podľa príslušnej akostnej normy písomne 

vyzvať predávajúceho na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru. 
Opakované nedodržanie štandardnej kvality a pretrvávanie nedostatkov v tejto oblasti 
je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VI. 
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

15. 1.  Miestom dodania je Domov sociálnych služieb  pre dospelých Moravský Svätý Ján. 
2. Odovzdanie potravín kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predávajúceho 
na základe dodacieho listu v mieste plnenia, v dohodnutom termíne. 
3. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné náklady vrátane 
zabezpečenia všetkých prípadných dovozných licencií, colných povolení a iných úradných 
povolení. 
 
 
 



Čl. VII. 
Vlastnícke práva  

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.  
 
 

Čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. 
V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu 
právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny nedodaného 
tovaru, za každý aj začatý deň omeškania. 
  
 

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady tovaru a záručné podmienky 

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky 
zo zodpovednosti za vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne 
po ich zistení písomnou, faxovou formou, alebo osobne. Predávajúci je povinný sa písomne 
vyjadriť k reklamácii do 5 dní po jej uplatnení. Ak sa v tejto dobe nevyjadrí, znamená to jeho 
súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu poškodeného 
tovaru bezplatne v lehote do 20 dní od reklamácie. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar 
bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že počas záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu 
a vlastnosti. 
 

 
Čl. X. 

Záverečné ustanovenie 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov a to od 1.1.2023 do 31.12.2023 alebo do 
vyčerpania finančného limitu predpokladanej hodnoty zmluvy ......................... EUR s DPH 
(doplní Predávajúci podľa svojej ponuky), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
Zmluvné strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť ich vzájomný podnikateľský a zmluvný vzťah. Zmluvu možno meniť 
a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Zmluvu možno vypovedať len písomnou formou. 
Pri podstatnom porušení tejto zmluvy zo strany predávajúceho, má kupujúci právo okamžite 
odstúpiť od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 
jeden rovnopis a predávajúci jeden rovnopis. Zmluva mala pri podpise šesť strán + cenová 
príloha.  
Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebude 
dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor  bude riešený 
cestou príslušného súdu  
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s plným 
vedomím, že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po jej 
zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa alebo webovom sídle TTSK. 
Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy na webovej stránke kupujúceho 
alebo webovom sídle TTSK v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 



k informáciám v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek 
výhrad a bez časového obmedzenia 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka. 

 
 
V ......................, dňa ...........2022       
 
 
 
 
 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
 
 
                                                                                                
    _____________________     _____________________ 

 

 
 

 

 


