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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  
 v Okoči – Opatovský Sokolec 
Sídlo: SNP 767/6, 930 28 Okoč 
IČO: 00596485 
DIČ: 2021003017 
IČ DPH:  neplatiteľ DPH 
Štatutárny orgán: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ DSS 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Kázmérová, tel.: 031/555 81 02, email: kazmerova.eva@zupa-tt.sk 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 
Kontaktná osoba: Karolina Lukovicsová, tel.: 0918974950 
 

2. Predmet obstarávania: Mlieko a mliečne výrobky 
 
3. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „tovar“) v zmysle 

špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj ako „výzva“) a to 
prostredníctvom objednávok vystavených verejným obstarávateľom v zmysle zmluvných 
podmienok (ďalej len „zmluva“).  
CPV kód: 15511000-3 – Mlieko, 15500000-3 – Mliečne výrobky, 60000000-8 – Prepravné služby 
(okrem prepravy odpadu). 

 
4. Opis predmetu zákazky:  

- Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč. 
Špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 (tabuľková časť). 

- Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č. 
1 (tabuľková časť) výzvy na predloženie cenovej ponuky „Množstvo“ uvedený konkrétny 
požadovaný počet MJ. 

- V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných tovarov pomocou odkazu 
na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie platí, že môže byť ponúknutý a bude 
akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne, 
kvantitatívne, technické a estetické parametre ako tie, ktoré uviedol verejný 
obstarávateľ.  
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke 
obchodný názov výrobku  označeného obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ 
za to, že uchádzač uvažoval s tým výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný 
obstarávateľ.  
Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. 

- Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 1 (tabuľková časť) 
výzvy na predloženie cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať 
predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, 
že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká 
uchádzačovi automatický nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak 
ako je definovaný v Prílohe č. 1 (tabuľková časť) výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

- Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý 
nie je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe zmenených 
požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy. 

- Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na tovary, ktoré spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný 
obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 1 (tabuľková časť) výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

- Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s 
vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v tejto výzve a  
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v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace 
služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru 
do skladu na miesto určenia, balenie tovaru. 

- Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet 
zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne 
nezávadný tovar.  

 
Požiadavky na predmet zákazky: 

Požiadavky na mlieko: 
- preferujeme pasterizované mlieko, 
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 

neuplynula viac ako 1/5, 
- minimálny obsah tuku 1,5 %. 

Požiadavky na mliečne výrobky: 
- uprednostňujeme syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad, 

kyslomliečne výrobky bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, 
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 

neuplynula viac ako 1/5.  
- Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet 

zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už 
uplynula. 

- Dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet 
zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa 
zachovala jeho zdravotná bezchybnosť. 

- V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany 
kontrolného orgánu, preberá predávajúci na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným 
sankčným postihom kupujúceho kontrolným orgánom. 

- Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho dodaní, t.j. potvrdením dodacieho 
listu. 

- Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na 
obale – obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum 
výroby a spotreby, spôsob skladovania a zoznam zložiek. Dodávané položky, ktoré budú 
balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s minimálnymi údajmi v súlade 
s Potravinovým kódexom SR, so zákonom č. 152/1995 Z. z.. o potravinách a so zákonom 
č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
5. Kategória zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

 
6. Komplexnosť zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. (Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a 
naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky). 

 
7. Predpokladaná hodnota celej zákazky: 17770,26 Eur bez DPH. 
 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
 

Názov objektu Adresa objektu 

Objekt „Stravovacia prevádzka“  
Hlavná 716, 930 28  Okoč – Opatovský Sokolec 
(areál Poľnohospodárskeho družstva Okoč – 
Sokolce) 

 
Termín dodania predmetu zákazky: v súlade s čiastkovými objednávkami. 
Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti 
a účinnosti zmluvy do miesta dodania tovaru v pracovných dňoch vrátane soboty a sviatkov do 
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06:00 hod., na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré uvedie v čiastkovej písomnej alebo 
telefonickej objednávke, termín a čas doručenia tovaru.  
 

9. Spôsob určenia ceny: ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena vrátane všetkých nákladov 
uchádzača súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (do ceny tovaru sa započítajú všetky 
náklady spojené s dodaním tovaru (dovoz, vyskladnenie na určené miesto a iné náklady napr. 
balenie tovaru). Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul 
započítať do ceny predmetu zákazky. Podmienky úpravy ceny sú stanovené v rámci zmluvných 
podmienok. 
Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena bez DPH, výška 
a sadzba DPH a cena vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť 
v ponuke upozorní a uvedie cenu bez DPH a sadzbu 0 %. 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Cena bude stanovená v mene EUR. Cenu je potrebné určiť najviac 
na 2 desatinné miesta. 
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 
dodávku príslušnej časti predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo 
neplatiteľ DPH. 
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa 
nezvýši. 

 
10. Typ zmluvy: Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 a § 409 

Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. na dobu určitú – 15 mesiacov od podpisu zmluvy 
alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, čo nastane skôr. 
 

11. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia.  
 

12. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti: 
 

a) Návrh na plnenie kritéria vrátane tabuľkovej časti (Opis predmetu zákazky) v zmysle 
Prílohy č. 1 tejto výzvy 
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 
Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky na 
predmet zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku a kalkuláciu ceny všetkých položiek 
príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. V prípade ekvivalentného 
výrobku uchádzač vyplní v časti „Obchodný názov tovaru a jeho špecifikácia“ nielen obchodný 
názov ale aj jeho podrobnú špecifikáciu. 

 
b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 
32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený 
dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného 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. 
 
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovary, ktoré 

sú predmetom tejto zákazky (postačuje sken) iba v prípade, ak uchádzač nemá sídlo 

alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.  

 
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v  § 

32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie 
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byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad 

pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona. 

 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia 
podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

 
c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy. 

 
d) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy. 
 
e) Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy – Príloha č. 5 tejto výzvy  

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 
stanovených verejným obstarávateľom. 
Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na 
plnenie kritéria). 
Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas 
s predloženými obchodnými podmienkami. 
 
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie 
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí Prílohu 
č. 5 tejto výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na úpravu alebo 
doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na 
samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V 
prípade, ak medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených 
pripomienkach, alebo v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol 
uchádzačom vyplnený pri zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, 
ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy. 

 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak sa u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka, ktorá nebude spĺňať uvedené 

požiadavky, nebude zaradená do hodnotenia. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. 
 
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača (požaduje sa scan plnomocenstva). 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk: do 29.09.2022 do 08:00 hod.  
 

14. Spôsob predloženia ponuky:  
 

Ponuky a požadované doklady žiadame predložiť cez informačný systém IS EVO.  
 
Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 
komunikačného nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk , ak nie je v tejto výzve výslovne uvedené 
inak. 
 
Otváranie obálok je neverejné. 

 
15. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z bežnej dotácie schváleného 

rozpočtu TTSK. Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Úhrada faktúry bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Predmetom fakturácie bude len skutočne 
objednaný a dodaný druh tovaru, ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa 

http://www.uvo.gov.sk/
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nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej zmluvy. Splatnosť faktúry je 
do 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Úhradu ceny predmetu 
zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky na základe faktúr 
vystavených dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude dodací list s potvrdením o dodaní 
a prevzatí tovaru. Spolu s tovarom bude doručený aj dodací list. Frekvencia fakturácie je 
predmetom dohody zmluvných strán.  
 
Zmluvy a faktúry podliehajú povinnému zverejneniu podľa §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci berie na 
vedomie povinnosť verejného obstarávateľa zverejniť zmluvy a faktúry vyplývajúce zo zmlúv 
vrátane príloh. 

 
16. Kritérium na hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania v EUR 
s DPH 
 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky cez EVO. 
 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená. Ak ponuka 

uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 

o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

 
17. Doplňujúce informácie: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 
 
Uchádzač nesmie byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 
 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
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. 

 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria vrátane tabuľkovej časti (Opis predmetu zákazky) 
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 5 Návrh rámcovej kúpnej zmluvy 
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V Okoči dňa 14.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tibor Veres 
riaditeľ 
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Príloha č.1 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE  KRITÉRIA 
 
 

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný 
v príslušných článkoch zmluvy. 
 
Názov predmetu zákazky: Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov: ..................................................................................... 

Adresa: ..................................................................................... 

IČO: ..................................................................................... 

Kontaktná osoba/ telefón: ..................................................................................... 

E-mailová adresa ...................................................................................... 

Názov predmetu obstarávania 
Celková cena 

v eur bez 
DPH 

DPH v eur 
Celková cena 
v eur s DPH 

Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre 
DSS Okoč 

   

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie to v ponuke. 

 
V ...................................................., dňa ......................... 
 
Opis predmetu zákazky (tabuľková časť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto prílohy. 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
podpis a pečiatka oprávneného 

zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2 
 

ZÁKAZ ÚČASTI VO VERENOM OBSTARÁVANÍ 
podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 
 
 

Verejné obstarávanie (VO): Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč 
 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu 

 
(Uchádzač – obchodné meno, sídlo, IČO v zastúpení - meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača) 

 

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

 
 
 

 
čestne vyhlasuje, že 

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

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

podpis a pečiatka oprávneného 

zástupcu uchádzača
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Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

 

 

 

Verejné obstarávanie (VO): Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč 
 

 

 

(Uchádzač – obchodné meno, sídlo, IČO v zastúpení - meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača) 

 

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

 

 

 

čestne vyhlasuje, že 

 

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 oprávneného 

zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 4 

 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
 

Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

dátum narodenia: ...................................................................................... 

trvale bytom: ...................................................................................... 

 

alebo 

 

obchodné meno ....................................................................................... 

so sídlom: ....................................................................................... 

IČO: ....................................................................................... 

registrovaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu v ....................................................................................... 

oddiel: ....................................................................................... 

vložka číslo: ....................................................................................... 

osoba oprávnená konať v mene spoločnosti1:

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

dátum narodenia: ....................................................................................... 

trvale bytom: ....................................................................................... 

 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto  

 
udeľujem súhlas 

so spracovávaním osobných údajov 
 

uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom:  
...................................................................................................................................................................
....................... (uvedie sa obchodné meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania 
vyhláseného na predmet zákazky „Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč“ 
verejným obstarávateľom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský 
Sokolec, so sídlom: SNP 767/6, 930 28 Okoč, IČO: 00596485 (prevádzkovateľ) vo Výzve na 
predkladanie ponúk č. VO-05-2022-DSS Okoč zo dňa 14.09.2022. 
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním  osobných údajov  poskytnutých v 
rámci predmetného verejného obstarávania.  
 
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 
obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu. 
 
Osobné údaje budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a 
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už 
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu. Poskytnuté osobné údaje môžu byť 
ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. 
 

                                                 
1 v prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podávajú v mene spoločnosti spoločne 
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Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe 
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že verejný obstarávateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  
 
 
V ....................................... dňa ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
podpis a pečiatka oprávneného zástupcu 

uchádzača 
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Príloha č. 5 

 
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle ust. §269 ods. 2 a §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
Zmluvné strany: 
 
Kupujúci: 
Obchodné meno: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský 

Sokolec 
Sídlo: SNP 767/6, 930 28  Okoč 
IČO:  00596485 
DIČ:  2021003017 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0049 2190 
Konajúci: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ zariadenia 
Kontaktná osoba: 
Telefónne číslo: 
Mobilné číslo: 
Emailová adresa: 
(ďalej ako „kupujúci“) 

 
Predávajúci: 
Obchodné meno/  
meno a priezvisko, titul: .......................................................................................... 
so sídlom: .......................................................................................... 
IČO: .......................................................................................... 
DIČ:  .......................................................................................... 
IČ DPH: .......................................................................................... 
Bankové spojenie: .......................................................................................... 
Číslo účtu: .......................................................................................... 
Registrácia: .......................................................................................... 
konajúci: .......................................................................................... 
Kontaktná osoba: .......................................................................................... 
Telefónne číslo: .......................................................................................... 
Mobilné číslo: .......................................................................................... 
Emailová adresa: .......................................................................................... 
(ďalej ako „predávajúci“) 
(ďalej kupujúci a predávajúci spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

I. Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávania zákazky podľa §117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

II. Predmet zmluvy 
1. Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových 

objednávok (ďalej len „objednávok“) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť 
opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za 
podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými  objednávkami.  

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, pokiaľ 
objednávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvy neustanoví 
inak.  
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3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy riadne 
a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 (ďalej len „tovar“). 

4. Dodaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste zodpovednými osobami. 

 
III. Miesto a čas plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 
24 hodín odo dňa potvrdenia (doručenia) objednávky, v pracovných dňoch v čase do 12:00 hod., 
na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré uvedie v čiastkovej písomnej alebo telefonickej 
objednávke, termín a čas doručenia. 

2. Miestom dodania tovaru je: 
 

Názov objektu Adresa objektu 

Objekt „Stravovacia prevádzka“  
Hlavná 716, 930 28  Okoč – Opatovský Sokolec 
(areál Poľnohospodárskeho družstva Okoč – 
Sokolec) 

 
3. Kupujúci si vyhradzuje právo upraviť objedaný tovar do 14.00 hod. v deň pred dňom dodania 

tovaru. 
4. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených zodpovednou osobou kupujúceho, 

ktoré budú obsahovať množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu plnenia. 
Kupujúci môže požadované dodávky objednať formou telefonickej objednávky. V prípade 
oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné, 
oneskorené dodanie tovaru.  

5. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t. j. 
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie  v mieste plnenia.  

6. 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. 

 
IV. Cena 

1. Kúpna cena za dodávku tovaru v rozsahu podľa bodu II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

2. Kúpna cena za dodanie tovaru podľa bodu II. tejto zmluvy je dohodnutá v nasledovnej limite počas 
doby plnenia: 
Cena bez DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
Cena celkom:  .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
alebo  
Predávajúci nie je platiteľom DPH.  

3. V kúpnej cene sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky vrátane dopravných 
nákladov (DPH, obal, doprava do miesta plnenia, clo, dovozná prirážka a pod.). 

4. Jednotkové kúpne ceny na dodávku tovarov podľa Prílohy č. 1 je možné meniť písomnou dohodou 
zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných 
administratívnych opatrení štátu, ktoré v čase uzavretia zmluvy nebolo možné predpokladať, 
predávajúci je oprávnený navrhnúť úpravu cien. Uvedené neplatí, ak sa predávajúci v priebehu 
zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH. 

5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to 
v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez 
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po 
dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.  

6. Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú 
by bolo možné tovar aktuálne kúpiť na trhu (ďalej len „prieskum trhu") a to nasledovne: 
a) Počas trvania zmluvy je zodpovedný zamestnanec kupujúceho oprávnený realizovať prieskum 

trhu v 6. mesačných intervaloch. 
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b) Prieskum trhu bude realizovaný minimálne prostredníctvom troch nezávislých ponúk na tovar, 
ktorý ostáva k plneniu zmluvy. Z prieskumu trhu kupujúci vedie písomnú dokumentáciu. 

c) V prípade, ak priemer ceny za tovar určený z troch ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je 
nižší ako jednotkové ceny zmluvy, je kupujúci oprávnený v objednávke na dodanie tovaru 
požadovať od predávajúceho dodanie tovaru za cenu zodpovedajúcu sume priemeru medzi 
tromi najnižšími cenami zistenými z tohto prieskumu trhu a predávajúci sa zaväzuje dodať tovar 
kupujúcemu za takto určenú cenu. Dokumentácia o výsledkoch prieskumu trhu bude súčasťou 
objednávky kupujúceho. 

d) V prípade, ak priemer ceny za tovar určený z troch ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je 
vyšší ako jednotkové ceny zmluvy, je kupujúci oprávnený v aktuálnej objednávke na dodanie 
tovaru akceptovať zvýšenie cien tovaru pre predávajúceho na základe vypracovaného a 
podpísaného dodatku zmluvnými stranami, podľa §18 ZVO. Dodanie tovaru za cenu 
zodpovedajúcu sume priemeru medzi tromi cenami zistenými z tohto prieskumu trhu.  
Dokumentácia o výsledkoch prieskumu trhu bude súčasťou dodatku k zmluve. 

7. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade, ak 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny predávajúceho 
na konkrétny druh potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  zverejnená na www.apa.sk . 

8. Kúpna cena môže byť po dohode zmluvných strán zvýšená o mieru inflácie v SR potvrdenú 
Štatistickým úradom SR, formou podpísaného dodatku k zmluve. 

 
V. Spôsob platenia 

1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadny preddavok.  
2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho záväzku voči 

kupujúcemu. Okamihom zdaniteľného plnenia je okamih potvrdenia prevzatia dodaného tovaru na 
dodacom liste. 

3. Kúpnu cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci predávajúcemu na základe jednotlivých faktúr 
vystavených podľa objednávok bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. 

4. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť dohodnutú cenu pozadu na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Cena za tovar sa 
považuje za zaplatenú pripísaním na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 a nasl. zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné 
náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je kupujúci oprávnený vrátiť ju 
predávajúcemu v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. 
V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

6. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v ods. 5 tohto bodu zmluvy aj tieto údaje: 
a) označenie faktúry a jej číslo, 
b) názov  a adresu sídla objednávateľa a dodávateľa a adresu, ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ 

pre DPH a IČO objednávateľa a dodávateľa, 
c) číslo zmluvy alebo názov zmluvy, 
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, 
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti, 
f) cena tovaru, 
g) pečiatku a podpis vystavovateľa. 

7. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh. Príloha k faktúre je dodací list 
potvrdený kupujúcim. 

8. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho postúpiť 
svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. 

 
VI. Záruka a zodpovednosť za vady 

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 

http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/
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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. Obaly všetkých produktov musia byť čisté, 
nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale – obchodný názov tovaru, obchodné 
meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby, spôsob skladovania a zoznam 
zložiek. Dodávané položky, ktoré budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku 
s minimálnymi údajmi v súlade s Potravinovým kódexom SR, so zákonom č. 152/1995 Z. z.. 
o potravinách a so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

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 a  tovar má vady, kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. 
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 je dĺžkou záručnej doby poskytovanej 
výrobcom.   

4. 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 odôvodnením.  

5. Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva tovaru na dodanie 
náhradného tovaru a to najneskôr do 24 hodín od zistenia tejto skutočnosti a neprevzatia pôvodnej 
dodávky tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

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

7. 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. 

8. Ďalšie vzťahy zmluvných strán, týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 
pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.  

10. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.  

 
 
 

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho dodaním. Týmto okamihom naňho prechádza aj 

nebezpečenstvo škody k tovaru, len v prípade ak predávajúci preukáže, že vada bola spôsobená 
kupujúcim. 

2. Predávajúci je povinný odoslanie tovaru oznámiť minimálne 24 hodín pred skutočným dátumom 
dodania tovaru zodpovednej osobe kupujúceho: Karolina Lukovicsová, 0918974950. 

 
VIII. 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 tovar nemá požadovanú kvalitu a nespĺňa 
parametre čerstvosti tovaru a  uplynula viac ako 1/5 z doby spotreby tovaru resp. dátumu 
minimálnej trvanlivosti. V prípade ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného 
tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

 
IX. Sankcie a zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku 
porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami §373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
4. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym a včasným dodaním tovaru, je kupujúci oprávnený 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny tovaru s DPH za každý začatý deň 
omeškania. 

5. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej predávajúcim 
v súlade s touto zmluvou, je predávajúci oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania. 

6. V prípade, že bude mať dodaný tovar vady a / alebo ak predávajúci nezačne s odstraňovaním vád 
tovaru v čase podľa tejto zmluvy a / alebo ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe reklamovanú 
vadu tovaru v lehote podľa tejto zmluvy, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z kúpnej ceny tovaru s DPH za každý deň omeškania. 

7. Nároky kupujúceho z vád tovaru a právo na náhradu škody v zmysle Obchodného zákonníka tým 
nie je dotknuté. 

 
X. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru 
z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti tovaru a 
neuplynula viac ako 1/5 z doby spotreby overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. 
dátumu minimálnej trvanlivosti.  

2. V prípade ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento 
nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   

3. 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 
bodom IV. tejto zmluvy.   

4. Kupujúci  je oprávnený v objednávke objednať aj taký tovar, ktorý nie je uvedené v Prílohe č. 1 
k tejto zmluve alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné 
hodnoty stravy pre klientov. 

5. Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k dispozícii 
pre kupujúceho celý sortiment tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.1 k tejto zmluve je 
len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho 
po dobu trvania tejto zmluvy. 

7. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať všetky zákonom 
stanovené normy a musí byť 1. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto zmluvy 
vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej 
oblasti.  

8. V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného 
orgánu, preberá predávajúci na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom 
kupujúceho kontrolným orgánom. 

9. Predávajúci prehlasuje, že dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov 
vzťahujúcich sa na predmet zákazky vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým 
spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť. 

 
XI. Osobitné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru ani 
vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa bodu IV. ods. 2 tejto zmluvy. Celkové 
zakúpené množstvo tovaru bude závisieť výlučne od potrieb kupujúceho počas platnosti tejto 
zmluvy. 

 
XII. Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 15 mesiacov od podpisu zmluvy alebo do vyčerpania finančného 
limitu uvedeného v bode IV. ods. 2 tejto zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Plnenie 
bude poskytované počas trvania zmluvy a záväzkov zo zmluvy. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť skončená: 
a) uplynutím dohodnutej doby, 
b) vyčerpaním stanoveného finančného limitu, 
c) písomnou dohodou zmluvných strán, 
d) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 
e) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 
a) kupujúci mal 3 alebo viac oprávnených reklamácií v podstatnej časti dodávky tovaru a to 

predávajúci nedodal tovar požadovanej lehote a/ alebo predávajúci dodal iný tovar ako je 
špecifikácia v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a/ alebo predávajúci nedodal tovar v požadovanej 
kvalite a/ alebo predávajúci nedodal tovar vôbec, 

b) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/ alebo objednávkou a/ alebo všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky 
v určenej primeranej lehote neodstráni. 

4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane predávajúceho sa považuje omeškanie kupujúceho 
s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, avšak 
len v prípade, ak predávajúci kupujúceho písomne upozornil na neuhradenie faktúry a poskytol mu 
minimálne 30 dňovú lehotu na dodatočnú úhradu faktúry. 

5. Pri porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa 
o porušení zmluvy dozvedeli. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené druhej zmluvnej 
strane, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia 
nastávajú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

6. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu 
s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

 
XIII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, pričom predávajúci tiež disponuje písomným 
súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto 
zmluve, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.  

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne číslovanými dodatkami so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

4. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá 
zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom 
prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými 
v tejto zmluve ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR. 

6. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej 
dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných  strán. 

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 
vyhotovení a jeden exemplár bude prílohou dokumentácie VO. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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V ……………… dňa …………………….. 
 
 
Predávajúci: 
 
 

.............................................. 
podpis a pečiatka oprávneného zástupcu 

uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Okoči, dňa …………………………… 
 
 
Kupujúci: 
 
 

..................................................... 
Mgr. Tibor Veres - riaditeľ 

 



Príloha č. 1

Mlieko a mliečne výrobky

Opis predmetu zákazky - tabuľková časť

Skupiny potravín
Obchodný názov tovar a jeho 

špecifikácia (ekvivalent)

1. Mlieko a mliečne výrobky Merná jed. Množstvo

1 Mlieko trvanlivé UHT 1,5 %  cca 1 l (Agro Tami) l 5000

2 Sušené mlieko cca 1,5% (Top Gastro) kg 275

3 Smotana trvanlivá na šľahanie cca 1 l (Hugli) l 463

4 Smotana kyslá cca 14 % 250 ml (Rajo) ks 300

5 Sušená smotana cca 500 g (Top Gastro) kg 19

6 Eidamská tehla 45 % cca 2 kg (Hriňovská) kg 150

7 Termix 90 g (Nika) ks 750

8 Jogurt ovocný 150 g (Agro Tami) ks 3000

9 Jogurt biely 150 g (Agro Tami) ks 300

10 Jogurt bezlepkový 150 g (Top Gastro) ks 150

11 Jogurt Danone Actívia 120 g ks 2375

12 Puding Danone 125 g ks 1500

13 Jogurt Fantázia 110 g (Danone) ks 1125

14 Tvaroh jemný cca 250 g (Rajo) kg 88

15 Bryndza cca 1 kg  (Milex) kg 44

16 Maslo 250 g (Liptov) ks 100

17 Margarín classic Rama, Perla, Veto 400g ks 1000

18 Maslo Aima 1 kg ks 88

Spolu cena s 

DPH

Jedn.cena bez 

DPH

Spolu cena bez 

DPH

Predpokladané množstvo                           

na 15 mesiacov (2022 - 2023)                                                                               
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Opis predmetu zákazky - tabuľková časť

Skupiny potravín
Obchodný názov tovar a jeho 

špecifikácia (ekvivalent)

1. Mlieko a mliečne výrobky Merná jed. Množstvo

Spolu cena s 

DPH

Jedn.cena bez 

DPH

Spolu cena bez 

DPH

Predpokladané množstvo                           

na 15 mesiacov (2022 - 2023)                                                                               

19 Tuk Rama 1 kg (Knorr) ks 88

20 Tuk Liola 1 kg (Hugli) ks 88

21 Jogurt Hollandia krém. 125 g ks 625

22 Syr tavený 1 kg (Bambino) ks 45

23 Syr trojuholník Lunex 140g/ 8 ks ks 375

24 Smotana na varenie cca 12 % cca 1 l (Kunín) l 88

25 Smotana Rama cca 15 % cca 1 l l 63

26 Smotana 25%  cca 1 l (Top Gastro) l 175

27 Jogurt Zott srdiečko 125 g ks 625

Spolu 0,00 0,00
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