
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky: 02/2021/ZpS

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky

Predmet zákazky (§ 3 zákona): Tovar

Postup verejného obstarávania : podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15100000 - 9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Juraja 
Schoppera n.o.

IČO : 35 583 720

Poštová adresa Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Ing. Alica Kolesárová, PhD. Mobil : 0908 337 190
e-mail: alica.kolesar(a)gmail.com

Kontaktná osoba vo veciach technických : Mgr. Mariana 
Bollová

Tel.: 058 732 00 03
e-mail : roznavasenior(5)gmail.com

II. Opis

II.1. Miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby predmetu 
zákazky:

Zariadenie pre seniorov Rožňava - Huta

11.2. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka mäsa a mäsových výrobky 1. akosti podľa priloženého rozpisu dva až trikrát 
do týždňa na základe telefonickej objednávky vedúcej kuchyne deň vopred. Množstvo a druh tovaru je 
predpokladané, môže sa meniť smerom nahor alebo nadol podľa počtu a požiadaviek klientov zariadenia. 
Ďalšie podmienky dodania tovaru budú spresnené v kúpnej zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom. Mäso 
bude dodávané v kuchynskej úprave, ostatný tovar podľa požadovaného množstva.
11.3. Obhliadka miesta plnenia: Nepožaduje sa

11.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby: august 2021 - júl 2023

11.5. Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/N+6

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

11.6. Predloženie variantných riešení: Neumožňuje sa.

11.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

11.8. Mena : EUR

11.9. Spôsob určenia ceny
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. 0 cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 0 cenách, v znení neskorších predpisov.
9.2. Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.
9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
9.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré
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Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na 
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
9.4 Cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

III. Administratívne informácie

lll.l. Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve.

111.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum : najneskôr do 23.07.2021 
Čas : najneskôr do 10:00 hod.
111.3. Predloženie ponuky:
Cenovú ponuku (Prílohu č. 1,2,3,4) uchádzač zašle v lehote na predkladania ponúk na e- 
mailovú adresu: alica.kolesar@email.com , alebo

uchádzač predloží ponuku
v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy 
v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

Obal musí byť označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom
NEOTVÁRAŤ! a heslom „Mäso a mäsové výrobky

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.

Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!!

III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: do 30.09.2021

III.5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 31 900,00 €

IV. Podmienky účasti

IV.l. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : Neuplatňuje sa

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa

V. Vyhodnotenie ponúk

V.l. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Ponuky budú vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky.

V. 2. Spôsob hodnotenia :
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade 
neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti 
uvedené vo výzve.

Výzva na predkladanie ponúk
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Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI. Spôsob vzniku záväzku

VI.1. Rámcová zmluva

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 
Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, na základe 
predloženej faktúry za dodávku tovaru 3 x mesačne do 30 dní od doručenia faktúry ,alebo podľa dohody 
s úspešným uchádzačom.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, 
ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne t.j. e-mailom. 
Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu alica.kolesar@Rmail.com Cez uvedenú 
adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi ( žiadosti 
o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk,...).

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie doručení každej e-
moilovei korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované zo
preukázanie doručenia.

PhDr. Jana Jakobejová, PhD. 
riaditeľka n.o.

Výzva na predkladanie ponúk
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria
„Mäso a mäsové výrobky" 

tovar - výber dodávateľa
Obchodné meno uchádzača
(obchodné meno uvádzať rovnako vo všetkých dokumentoch)

Sídlo uchádzača

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup VO:

Telefón:

E-mail:

URL. internetová adresa:

Položky Celková cena v€ bez DPH Celková cena v € s DPH

A/ Cena za predmet zákazky - 2021/2022

B/ Cena za predmet zákazky - 2022/2023

Celková cena za predmet zákazky

PODMIENKY VYHODNOTENIA CENY:

Cena celkom za predmet zákazky v Eur s DPH

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s 
požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky M F SR č. 87/1996 Z. z. a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady 
spojené s dodaním predmetu zákazky.

* ne platca DPH vypĺňa stĺpec cena v EUR bez DPH.

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom 
zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

Zároveň vyjadrujeme súhlas s návrhom zmluvných podmienok a v prípade úspešnosti vo verejnom 
obstarávaní uzavrieme zmluvu bez výhrad.

dňa 2021
Meno, priezvisko, tituly štatutárneho zástupcu 

uchádzača a odtlačok



Mäso-mäsové výrobky

Príloha č. 2

Zoznam mäsa a mäsových výrobkov

p.č. NÁZOV TOVARU M.J.

Požado
vané

množstvo
Cena za 
kg bez
DPH

Sadzba 
DPH (10, 
resp.20 %)

Cena za 
požad.množ. 
bez DPH

Cena za 
požad.množ. 
s DPH

1 Bravčové kosti na vývar kg 50 0 0
2 Bravčové pliecko b.k. kg 1500 0 0
3 Bravčové karé kg 100 0 0
4 Bravčové karé b.k. kg 300 0 0
5 Bravčová krkovička b.k. kg 100 0 0
6 Bravčové stehno b.k. kg 600 0 0
7 Bravčový bôčik kg 10 0 0
8 Bravčové mäso mleté 30%tuku kg 500 0 0
9 Bravčová pečeň kg 20 0 0
10 Bravčové údené plece kg 20 0 0
11 Bravčové údené koleno kg 20 0 0
12 Bravčové údené rebrá kg 10 0 0
13 Bravčová údená krkovička kg 20 0 0
14 Údené rolované plece kg 20 0 0

0 0
15 Hovädzie kosti na polievku kg 50 0 0
16 Hovädzie pliecko - predné b.k. kg 100 0 0
17 Hovädzie zadné b.k. kg 200 0 0

0 0
18 Sliepka kg 10 0 0
19 Kurča kg 50 0 0
20 Kuracie prsia kg 200 0 0
21 Kuracie stehná kg 300 0 0
22 Kuracie štvrte kg 20 0 0
23 Kuracie trupy kg 100 0 0
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Mäso-mäsové výrobky
24 Kuracia pečeň kg 100 0 0
25 Morčacie drobky/krky/ kg 20 0 0
26 Husacie drobky kg 20 0 0

0 0
27 Jaternice kg 60 0 0
28 Tlačenka bravčová kg 30 0 0
29 Tlačenka hydinová kg 60 0 0

0 0
30 Klobása domáca kg 60 0 0
31 Klobása Ipeľská kg 80 0 0
32 Klobása párková kg 100 0 0
33 Párky desiatové kg 100 0 0
34 Párky hot-dog kg 50 0 0
35 Párky spišské kg 100 0 0
36 Párky obyčajné(60%br.mäsa) kg 30 0 0
37 Párky obyč. (60% hydin.mäsa( kg 150 0 0
38 Špekáčky kg 30 0 0
39 Klobása laborecká kg 30 0 0

0 0
40 Šunka hydinová kg 100 0 0
41 Šunka dusená kg 200 0 0
42 Mäso moravské kg 100 0 0
43 Debrecínska pečienka kg 50 0 0
44 Saláma šunková kg 100 0 0
45 Saláma holandská kg 50 0 0
46 Saláma s kápiou kg 20 0 0
47 Saláma litavská (parizel) kg 200 0 0
48 Saláma (polosuchá) inovecká kg 30 0 0
49 Saláma (suchá) malokarpatská, kg 30 0 0
50 Saláma Čingov kg 20 0 0
51 Saláma Liptov kg 50 0 0
52 Saláma strážovská kg 30 0 0
53 Kolienkový nárez kg 30 0 0
54 Oravská slanina kg 30 0 0

0 0
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Mäso-mäsové výrobky
55 Šunková pena Maťko 100 g ks 200 0 0
56 Francúzska paštéta 300 g ks 50 0 0
57 Pečeňový syr kg 5 0 0
58 Pašteka 48g ks 200 0 0

0 0
59 Slanina údená kg 250 0 0
60 Bravčová masť kg 50 0 0
61 Oškvarky kg 20 0 0
62 Oškvarky mleté kg 10 0 0

Cena spolu: 0 0
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Príloha č. 3

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

týmto vyhlasuje, že:
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Mäso a mäsové 

výrobky", ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúka jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil 
možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované 
verejným obstarávateľom, bude vylúčená;
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;
dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný
obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie
zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia:
Nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči 
nám pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte 
v sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu," 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

• nevyvíjal a nebude 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 by mohli viesť 
k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,

• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálně zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 
akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

• bude 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 uchádzača, resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača



Návrh Príloha č. 4

Rámcová zmluva na dodanie potravín 
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava

Kupujúci:
Názov:
So sídlom: 
Zastúpený: 
IČO:
DIČ:
Email:

Zariadenie pre seniorov, Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava - Pluta 3454, 048 01 Rožňava
PhDr. Janou Jakobejovou, PhD., riaditeľkou n.o.
35583720
022902805
roznavasenior@gmail.com

Predávajúci: vyplní uchádzač

Názov: .........................
Sídlo: .........................

Zástupca: .........................
IČO: .........................
DIČ: .........................
IČ DPH: .........................
Bankové spojenie: .........................
IBAN: .........................
Zápis v Obchodnom registri: .........................
(ďalej len „predávajúci“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Mäso a mäsové výrobky“, 
ktorej úspešným sa stal predávajúci.

Článok č. I 
Predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre vystavovanie 
čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s 
cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre zariadenie pre seniorov 
v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto 
zmluvou.

1

mailto:roznavasenior@gmail.com


2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
riadne a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 2 „Zoznam tovaru - 
Mäso a mäsové výrobky“ tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).

3. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu 
preberaného tovaru z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa 
parametre čerstvosti. V prípade, ak predávajúci poruší zásadu kvality dodaného tovaru, 
kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4. V prípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim sa kupujúci zaväzuje riadne a 
včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, 
určenú v súlade s čl. IV. tejto zmluvy.

5. Kupujúci je oprávnený v objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený 
v Prílohe č. 2 k tejto zmluve alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na 
výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade potreby v súlade s §18 ods. 1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní.

6. Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k 
dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Prípadnú 
náhradu tovaru musí bezodkladne predložiť na odsúhlasenie kupujúcemu. Kupujúci má 
pred schválením náhrady tovaru uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy právo od 
predávajúceho požadovať poskytnutie vzorky tejto náhrady.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.2 k tejto 
zmluve je len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných 
potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy.

8. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať všetky zákonom 
stanovené normy a musí byť I. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto 
zmluvy vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality 
uplatňujúcimi sa v danej oblasti.

Článok č. II.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne 
počas platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy 
v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase od 06:00 hod. do 07:00 
hod., každý pracovný deň alebo na základe zadania vedúcej kuchyne uvedenej 
v objednávke.

2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia:
2.1. Zariadenie pre seniorov, Juraja Schoppera, n. o., Rožňava - Huta 3454, 048 01 
Rožňava

3. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcou kuchyne, ktoré budú 
obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu 
plnenia. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou telefonickej, písomnej 
alebo elektronickej objednávky (e-mail). V prípade oneskorenia predložených objednávok 
predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné, oneskorené dodanie tovaru.

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
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2



4. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním 
tovaru, t. j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenia tovaru, jeho dopravy a vyloženia v 
mieste plnenia v súlade s bodom č. 2 tohto článku zmluvy.

5. Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje 
predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho 
poškodením alebo znehodnotením.

6. V prípade, že to platná legislatíva pre dodávaný druh tovaru vyžaduje, na tento účel 
predávajúci vlastní platné osvedčenie o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu 
dodávaného druhu potravín a surovín v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak sa 
dodávka tovaru bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač 
predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie spôsobilosti na motorové vozidlá, 
ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky.

Článok č. III.
Kúpna cena

1. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, 
obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších nákladov spojených 
s dodávkou tovaru na miesto určenia.

3. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene 
zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu 
(ďalej len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo 
faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne 
(akciové) ceny týkajú.

4. Kupujúci má právo realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej trhovej ceny 
tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky aspoň raz za obdobie šiestich 
mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za zamýšľanú objednávku.

5. Aktuálna trhová cena tovaru sa určí ako cena určená priemerom medzi tromi najnižšími 
cenami zistenými na trhu podľa nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy.

6. Zisťovanie aktuálnej trhovej ceny tovaru musí byť realizované prostredníctvom minimálne 
troch nezávislých cenových ponúk, ak v čase ich zisťovania existujú, na každú položku 
tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky na dodanie tovaru. Kupujúci 
bude posudzovať cenové ponuky na identický alebo zastupiteľný tovar, ktorý bude dodaný 
za rovnakých (resp. nie menej výhodných) obchodných podmienok dodania dohodnutých 
v tejto zmluve.

7. Ale zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej 
objednávky, bude nižšia ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, je 
kupujúci oprávnený v objednávke požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
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tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene. Ak predávajúci nie je schopný dodať 
alebo nedodá tovar za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu.

8. V prípade, že bude predávajúci vzhľadom na dianie na trhu považovať za opodstatnené 
navýšenie cien tovaru, ktorý predstavuje predmet zmluvy, má predávajúci právo raz za 
obdobie šiestich mesiacov písomne vyzvať kupujúceho na vykonanie zisťovania aktuálnej 
trhovej ceny postupom uvedeným v bode 6. tohto článku zmluvy. Kupujúci je následne 
povinný daný prieskum vykonať a s jeho výsledkami oboznámiť predávajúceho.

9. Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej 
objednávky, bude vyššia ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, je 
predávajúci oprávnený vo faktúre za dodanie tovaru požadovať od kupujúceho prevzatie 
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene. Ak kupujúci 
neprevezme tovar za aktuálnu trhovú cenu, predávajúci má právo vypovedať zmluvu.

10. Každé vykonané zisťovanie trhovej ceny musí byť trvalo zachytené a uchované počas celej 
doby platnosti tejto zmluvy.

11. Kupujúci v prípade zmien vo vývoji cien potravín na trhu na stránke Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry http://www.apa.sk „Agrárne trhové informácie Slovenska“ bude 
akceptovať zvýšenie cien tovaru predávajúcim.

Článok č. IV.
Platobné podmienky

1. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh 
tovaru podľa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy.

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané 
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 
a špecifikáciu ceny, povinnou prílohou faktúry je dodací list skutočne prebraného tovaru 
kupujúcim. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 
kupujúceho na účet predávajúceho.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude 
absentovat’ dodací list, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu 
splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný 
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo 
novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.

Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného v objednávke, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Kupujúci odmietne prevziať tovar aj v prípade, ak bude javiť známky po 
plesni, hnilobe alebo inej známke zníženia kvality a čerstvosti. V prípade, ak predávajúci 
poruší zásadu kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za 
podstatné porušenie zmluvy.

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
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2. V prípade, ak tovar nebude označený v súlade platnou legislatívou bude to kupujúci 
považovať za podstatné porušenie zmluvy.

Článok č. VI.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa 
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa 
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov a vyhláškam v súlade s Potravinovým kódexom SR.

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok 
tejto zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. 
V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady, kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať 
tovar. Prípadné skryté vady alebo zjavné vady dodaného tovaru nezistené pri preberaní 
tovaru, kupujúci písomne oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do uplynutia záručnej doby - Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená 
na obaloch tovaru alebo pri nebalenom tovare na dodacom liste.

3. Predávajúci zaručuje, že ním dodaný tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu 
minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá j e dĺžkou záručnej doby 
poskytovanej výrobcom.

4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady 
zjavne, je povinný reklamovať ihneď. Ak kupujúci zistí zjavné vady pri dodaní tovaru 
vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho odmietnuť t.j. neprevziať, a to v 
takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje tým, že si voči predávajúcemu 
uplatní reklamáciu ihneď i s odôvodnemm. Kupujúci má nárok na dodanie náhradného 
tovaru a to najneskôr do 4 hodín od zistenia tejto skutočnosti a neprevzatia pôvodnej 
dodávky tovaru.

5. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných vád akosti ihneď. 
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 24 hodín odo dňa 
prijatia reklamácie.

6. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej 
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou 
reklamácie.

7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady tovaru.

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava

Článok č. VII.
Sankcie

1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v 
dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je 
kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za 
každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania
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dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, 
ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto zmluvy.

2. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania, stanoveného 
Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka.

3. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v 
dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je 
kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu preukázateľné náklady, ktoré mu 
vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho. Všetky preukázateľné 
náklady, ktoré kupujúcemu vznilmú a bude si uplatňovať právo odpočítať ich od 
fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie a predávajúcemu doručí, vrátane 
odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.

4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo 
doklady podľa tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 
zabezpečovaných povinností.

6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu 
omeškaním predávajúceho vznikla.

7. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho na 
zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v prípade 
omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád tovaru, pokiaľ toto 
omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho.

Článok č. VIII.
Doba platnosti a skončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti v súlade s odsekom 2 toho článku zmluvy.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle 
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou 
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strune. Výpovedná lehota je trojmesačná 
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za 
podstatné porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej
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z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch 
zásahu vyššej moci.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný 
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj 
vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto 
zmluvy je vážne ohrozené.

6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku 
zmluvy.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre 
predávajúceho a dva pre kupujúceho.

4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola 
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných 
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
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Príloha č. 1 zoznam tovaru - mäsové výrobky

V Rožňave, dňa ....07.2021

Zakupujúceho: Za predávajúceho:

PhDr. Jana Jakobejová, PhD. 
riaditeľka n.o
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