
 VÝZVA NA PREDKLADANIE  PONÚK  

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “) 

 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
   
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
Sídlo organizácie:   Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Krajina:                   Slovenská republika  
IČO:                         37910337                                                
Kontaktná osoba:   Ing. Dušan GOŇA                          
E-mail:                     dusan.gona@aos.sk 
Tel:                           0960 422148   
 
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 
 
II.          OPIS 
II.1.       Názov zákazky 
              Mäsové výrobky  
   
II.1.2.   Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
              Hlavný slovník:  15130000-8 
 
II.1.3.   Časti 
              Táto zákazka sa delí na časti: Áno 
 
II.2.       Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
               Hodnota: 39 000,00 EUR  
 
II.3       Spôsob uzatvorenia vzťahu, typ a trvanie 
              Zmluva na dodanie tovaru, kúpna zmluva 
              Do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 
 
II.4.      Opis predmetu zákazky:   

      - dodávka „Mäsových výrobkov“, balenie a dopravu do miesta kupujúceho a odovzdanie   
      kupujúcemu na predávajúceho náklady.  
       - dovoz mäsových výrobkov zabezpečiť denne  v pondelok až piatok čase od  07,00-13,00  
       hodine  na základe objednávky vystavenej v predchádzajúci deň dodania v časovom horizonte do    
      14,00 hod. 
       - vozidlá   musia  zodpovedať   všetkým  hygienickým požiadavkám,  ktoré  sú   stanovené  pre  
      prepravu tovaru platnou normou, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. 
       -  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že  
       v prípade potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalšie mäsové výrobky,          
       ktorý má dodávateľ v ponuke,  pri neprekročení určeného limitu touto súťažou 39 000,00 EUR        
      bez DPH.  
 

II.5.     Mäsové výrobky musia spĺňať: 

II.5.1.   Mäsové výrobky – zaručene tradičné špeciality: 
              - Nariadenie rady (ES)č.509/2006  
              - Nariadenie komisie(ES) č. 1216/2007 
              - Nariadenie (EÚ) č.158/2011, č.159/2011, č.160/2011, č.161/2011, 
 
II.5.2.  Ostatné mäsové výrobky: 
             -  Vestník ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva                                   
                zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. Augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa  
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                vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky v znení  
                neskorších predpisov. 
II. 6.    Predpokladané množstvo a sortiment mäsových  výrobkov pre určenie jednotkových cien. 

P.č Názov predmetu zákazky 

Množstvo 
kg 

 

Cena 
v EUR 

bez 
DPH za 

kg 

Cena 
v EUR 
s DPH 
za kg 

Cena 
v EUR 
celkom 

bez 
DPH 

Cena 
v EUR 
celkom 
s DPH 

1. Zaručené tradičné špeciality - Špekačky 100     

2. 
Zaručené tradičné špeciality - Spišské 
párky 

850     

3. 
Zaručené tradičné špeciality - Lovecký 
salám 

100     

4. 
Zaručené tradičné špeciality - Liptovský 
salám 

200     

5. 
Údený bravčový bok bez kosti - 
Gazdovská slanina 

500     

6. Údené karé s kosťou 100     

7. Údené karé bez kosti 150     

8. Údené bravčové plece rolované 100     

9. Údená krkovička bez kosti 250     

10. Údené bravčové koleno s kos. zadné 200     

11. Údená slanina bez kože 100     

12. Oravská slanina 100     

13. Anglická slanina 100     

14. 
Mäkké mäsové výrobky - Bratislavské 
párky 

200     

15. Mäkké mäsové výrobky - Jemné párky 100     

16. Obyčajné párky 100     

17. Viedenské párky 200     

18. Debrecínske párky 200     

19. Teľacie párky 100     

20. Hydinové párky 100     

21. Párky so syrom 150     



22. 
Mäkké mäsové výrobky - Domáca 
bravčová klobása 

500     

23. 
Mäkké mäsové výrobky - Pohronská 
klobása 

150     

24. 
Mäkké mäsové výrobky - Parížska 
salám 

250     

25. 
Mäkké mäsové výrobky - Šunková 
saláma 

150     

26. 
Mäkké mäsové výrobky - Kabanos, 
cesnaková a podobne 

150     

27. Gothajský salám 100     

28. Parízer saláma 100     

29. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Čingovská saláma 

100     

30. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Inovecká saláma 

100     

31. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Strážovská saláma 

100     

32. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Turistická saláma 

100     

33. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Prešovská saláma 

100     

34. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Vysočina saláma 

100     

35. 
Trvalé tepelne opracované mäsové 
výrobky - Tatranská saláma 

100     

36. 
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové 
výrobky - Malokarpatská saláma 

100     

37. 
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové 
výrobky - Bratislavská klobása 

50     

38. 
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové 
výrobky - Tokajská klobása 

50     

39. 
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové 
výrobky - Nitran saláma 

50     

40. 
Varený mäsový výrobok  -  Pečeňový 
syr s pokryvom 

100     

41. Varený mäsový výrobok  -  Hydinová 75     



tlačenka 

42. 
Varený mäsový výrobok  -  Bravčová 
tlačenka 

75     

43. Varený mäsový výrobok  - Jaternice 75     

44. 

Varený mäsový výrobok 

- krvavničky 
75     

45. 
Tepelne opracované solené mäsa- 
Šunka špeciál z bravčového mäsa 

100     

46. 
Tepelne opracované solené mäsa- 
Pražská šunka špeciál 

500     

47. 
Tepelne opracované solené mäsa- šunka 
špeciál z hydinového mäsa 

150     

48. 
Tepelne opracované solené mäsa- šunka 
výberová z bravčového mäsa 

200     

49. 
Tepelne opracované solené mäsa- šunka 
výberová z hydinového mäsa 

200     

50. 
Tepelne opracované solené mäsa- šunka 
štandard z bravčového mäsa 

100     

51. 
Tepelne opracované solené mäsa- šunka 
štandard z hydinového mäsa 

100     

52. Morčacia šunka 150     

53. Debrecínska šunka 100     

54. Domáce bravčové oškvarky 50     

55. Bravčová škvarená masť 100     

56. Liptovská saláma 100 g VB 500     

57. Šunková saláma   100 g VB 500     

58. Vysočina saláma  100 g  VB 500     

59. Šunka dusená       100 g VB 500     

60. Oravská slanina    100 g VB 500     

61. Anglická slanina   100 g VB 300     

62. Morčacia šunka     100 g VB 500     

63. Debrecínska šunka 100 g VB 500     

64. C E L K O M :     

  



 

ODDIEL III: TECHNICKÁ A ODPOBRNÁ SPÔSOBILOSŤ  
 
III.1. Uchádzač, ktorý má prevádzku na rozrábanie čerstvého mäsa musí predložiť:  

Doklad (rozhodnutie, oznámenie) Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky: 

Potvrdenie prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty 
živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia 
byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v 
platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a  zákona č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ostatnej súvisiacej legislatívy 

-  ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie činnosti a pridruženej 
činnosti, prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. 

Predložené doklady musia byť originál, alebo úradne osvedčená fotokópia.  Osvedčená fotokópia 
nesmie byť staršia ako jeden mesiac k dobe predkladanie ponuky.   

III.2. Uchádzač, ktorý nemá prevádzku na rozrábanie čerstvého mäsa musí predložiť: 

Doklad (rozhodnutie, oznámenie) Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky: 

Potvrdenie prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty 
živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia 
byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v 
platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ostatnej súvisiacej legislatívy 

- ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie činnosti a pridruženej 
činnosti pre prevádzku skladu na skladovanie, manipuláciu a preskupovanie čerstvého mäsa 
a mäsových výrobkov balených v priamom a druhom obale, na jeho skladovanie, uvádzanie na trh, 
prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.  

Predložené doklady musia byť originál, alebo úradne osvedčená fotokópia. Osvedčená fotokópia 
nesmie byť staršia ako jeden mesiace k dobe predkladanie ponuky.   

III.3. Ďalej uchádzač predloží: 

III.3.1.Uchádzač predloží potvrdenie od príslušného orgánu štátnej správy na vozidla,  ktorými realizuje   
       rozvoz produktov živočíšneho pôvodu spĺňajú  podmienky. 
III.3.2. Prehlásenie, že uchádzač bude dodávať  “mäsové výrobky“ do miesta uskutočnenia dodávania  
     tovaru podľa  príslušných objednávok Akadémia   ozbrojených   síl,  generála Milana  Rastislava  
     Štefánika v Liptovskom Mikuláši –do stravovacieho zariadenia – vojenskej kuchyni v pracovných  
     dňom pondelok  až piatok v čase od 07,00-13,00 hodine. 

Ak doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
originály dokladov alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži, v pôvodnom jazyku a súčasne ich doložiť úradným prekladom 
do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci 
preklad v slovenskom jazyku. 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti spoločne.                                     

V prípade skupiny dodávateľov musí byť vystavená plná moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene ostatných členov skupiny, podpísaná 
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého 
člena skupiny. 
 

ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
IV.2.    Použije sa elektronická aukcia: Áno 
IV.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
             Dátum a čas: 02. 07. 2015 08.00 hod. 



       Miesto: Ponuky je potrebné doručiť poštou a to v lehote na predkladanie ponúk:   Akadémia     
       ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš   

IV.4.   Spôsob prípravy  a predkladania ponuky 
      1 časť:  uchádzač predloží ponuku a požadované doklady    
      2 časť:  na základe odovzdaných cenových ponúk a požadovaných dokladov budú jednotliví     
                   uchádzači pozvaní do elektronickej aukcie.  

 
ODDIEL V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
V.1     Dátum odoslania tejto výzvy 
           19. 06. 2015 
 
 
 
ODDIEL VI. NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 
 
 
 

KÚPNA ZMLUVA č. AOS- I/13/2015/KV 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Predávajúci:             
Sídlo         :                       

       Zastúpený :                      

       Vybavuje:           telefón:               email:                

       IČO:                             

       IČ DPH:                         

       Bankové spojenie:         

       Číslo účtu:           

       Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť bola zaregistrovaná na          , dňa                                                                 

       Odd.:           vložka č.   

       (ďalej len „predávajúci“) 

1.2. Kupujúci :       Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

 Sídlo:                Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

       Zastúpený:        brig.gen.doc. Ing. Boris ĎURKECH, PhD.,  rektor 



       Vybavuje:         Ing. Dušan Goňa,  t. č.: 0960 422148, 0903 824 620,  
       fax: 0960 422143    e-mail: dusan.gona@aos.sk                                                  
       IČO:   37910337 
       IČ DPH:     SK2021872083 
       DIČ:                                    2021872083   
       Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
       Číslo účtu:      SK86 8180 0000 0070 0016 6299 
       SWIFT:                                SPSRSKBA                       

       Právna forma: štátna rozpočtová organizácia  (ďalej len „kupujúci“)  

 

 

Článok II 

Predmet kúpnej zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je určenie zmluvných podmienok na dodávky  mäsových výrobkov 
uvedených v prílohe číslo 1.   Príloha č.1  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.2. Kupujúci si vyhradzuje právo objednať u predávajúceho i nákup iných druhov  mäsových výrobkov,  
v prípade potreby poskytnutia rôznych služobných pohostení (napr. pri návštevách tuzemských 
a zahraničných delegácií, pri výročiach súvisiacich s históriou ozbrojených síl kupujúceho, pri 
zabezpečení   zahraničných kurzov a iných) a pre zabezpečenie všetkých kategórii stravníkov AOS, pri 
neprekročení určeného limitu touto súťažou 39 000,- EUR  € bez DPH (slovom tridsaťdeväťtisíc EUR) . 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky   

3.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe verejného obstarávania – elektronickej aukcie č.          
/2015 do maximálneho limitu 39 000,- € bez DPH (slovom tridsaťdeväťtisíc EUR), cena s DPH 46 800,- 
EUR (slovom štyridsaťšesťtisícosemsto  EUR) a predloženej ponuky v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.                                                         

 

3.2. Cena podľa jednotlivých druhov tovaru je podrobne rozpísaná v Prílohe č. 1 k tejto zmluve a je pre 
zmluvné strany cenou záväznou. Súčasťou ceny tovaru sú všetky režijné náklady vrátane nákladov 
spojených s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia. 

3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom 
a v mieste plnenia, dohodnutým v tejto zmluve. 

3.4. Po písomnom prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví  faktúru 
a odošle ju na adresu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, stravovacie 
zariadenie, Demänová 393,  031 06 Liptovský Mikuláš 6, doporučenou poštou vo dvoch výtlačkoch. 

3.5. Cena za dodaný predmet  bude zaplatená bezhotovostným platobným stykom na základe 
predávajúcim vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry bude rovnopis objednávky, na základe ktorej bol 
predmet zmluvy dodaný. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, pričom lehota splatnosti 
je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, je kupujúci 
oprávnený ju vrátiť predávajúcemu. Lehota na zaplatenie  faktúry sa bude v tomto prípade počítať odo 
dňa opätovného doručenia bezchybnej faktúry.  



3.6. Cena za dodaný tovar sa považuje za zaplatenú dňom jej odpísania z účtu kupujúceho na číslo účtu 
predávajúceho, podľa článku I. bod 1.1. tejto zmluvy. 

3.7. Cena za dodávaný tovar môže byť zmenená, len na základe písomného dodatku k tejto zmluve v 
súlade s § 10a zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 Predávajúci  môže navrhnúť zmenu ceny tovaru na základe preukázateľnej zmeny cien nákladov na: 
elektrickú energiu, pohonné hmoty, hlavné suroviny účtované mu dodávateľom o viac ako 10 % 
v porovnaní s pôvodne vykonanou kalkuláciou ceny, resp. od jej posledného navýšenia o túto položku na 
základe tejto zmluvy. Cena energií a komponentov nesmie pritom u predávajúceho klesnúť pod 
dohodnutú hranicu najmenej dva po sebe idúce mesiace. Navýšenie cien musí byť potvrdené indexom 
nárastu uvedených komodít na základe vývoja cien v Slovenskej republike vydávaných 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou – ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska.  

3.8. Úprava cien na základe zmien právnych noriem upravujúcich výšku DPH nevyžaduje písomný 
dodatok ku zmluve. K zmene ceny dôjde dňom nadobudnutia účinnosti právnej normy upravujúcej výšku 
DPH. 

3.9. Ak sa zmluvné strany dohodnú na úprave ceny za dodaný tovar podľa bodu 3.7. tohto článku,  úprava 
tejto ceny sa uskutoční až po dni zverejnenia takéhoto dodatku k zmluve. 

 

 

Článok  IV. 

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky. 

 

4.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho (preberacia rampa stravovacieho zariadenia), pričom 
predávajúci dodá kupujúcemu tovar do miesta plnenia na svoje nebezpečenstvo a náklady.  

4.2. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar v pracovných dňoch  v pondelok,  až  piatok v čase od 
07,00 h. do 13,00 h.  V prípade, že rozvozný deň pripadá na  deň  štátneho sviatku alebo deň pracovného 
pokoja, deň rozvozu bude spresnený po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.     

4.3. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom a prekontroluje jeho kvalitu 
čerstvosť a úplnosť. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené podpisom zástupcu kupujúceho  na 
dodacom liste.  

4.4. Oprávnené osoby na prevzatie tovaru sú: Marta Hatalová, Milena Šlachtovská a Iveta Berníková. 
Zmena osôb oprávnených preberať za kupujúceho tovar nevyžaduje formu písomného dodatku ku 
zmluve. Postačuje jednostranné písomné oznámenie kupujúceho. 

4.5. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany 
predávajúceho budú zmluvne strany považovať za porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka). 

 

Článok V. 

Množstvo a kvalita tovaru 

 
5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve určenom v objednávke, v akosti a kvalite 
zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar bude spĺňať 
požiadavky zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatným 
súvisiacim právnym normám platných pre Slovensku republiku, ako i: 

Dodávka mäsových výrobkov musí spĺňať: 

5.1.1. 

Mäsové  výrobky  - zaručené tradične špeciality musia spĺňať: 



- Nariadenie rady(ES)č.509/2006  
- Nariadenie komisie(ES) č. 1216/2007  
- Nariadenie (EÚ) č.158/2011,č.159/2011,č.160/2011,č.161/2011 

  

5.1.2.   

Ostatné mäsové výrobky musia spĺňať: 

- Vestník ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 18.augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky v znení neskorších predpisov 

 

5.2. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok uvedených v tejto zmluve. 
Záruka sa nevzťahuje na znehodnotenie tovaru, prípadne zníženie jeho kvality, spôsobené kupujúcim 
(nesprávne skladovanie, a pod.) a znehodnotenie tovaru v dôsledku  živelných pohrôm. 

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku po dobu doporučenej najneskoršej 
spotreby tovaru.  

5.4. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu. V prípade, že pri preberaní  
tovaru sa zistí vada tovaru, tovar sa nepreberie a predávajúci musí tovar vymeniť a dodať do 3 hodín. Ak 
sa vada tovaru zistí počas plynutia záručnej doby tovaru, preberajúci vadu oznámi predávajúcemu 
bezodkladne telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou.  Ak sa zistia vady tovaru po dodaní, 
kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho 
záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania 
vymeneného vadného tovaru. 

5.5. Oznámenie o reklamácii musí byť písomné, faxom alebo elektronickou poštou a musí obsahovať: 

- názov, prípadne  typ reklamovaného výrobku 
- popis vady 
- miesto, kde sa reklamovaný tovar nachádza 
- číslo dodacieho listu 
- uplatňované nároky z vád tovaru. 

5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu 
najneskôr do troch hodín. 

5.7. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú riešené v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
 
6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom 
dodacieho listu. 

 

 

Článok VII. 

Podmienky plnenia 

7.1. Plnenie tejto zmluvy sa bude uskutočňovať na základe objednávky doručenej predávajúcemu (listom, 
faxom, e-mailom alebo telefonickej objednávky) obsahujúcej: 



1. označenie zmluvných strán 
2. druh a množstvo objednaného tovaru, 
3. termín dodania tovaru, 
4. dátum odoslania , odovzdania, 
5. mená a podpisy konajúcich osôb 

Kupujúci  je  povinný  predložiť objednávku najneskôr do 48 h. pred jej realizáciou.   

7.2. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať všetky objednávky kupujúceho, pokiaľ budú zodpovedať 
podmienkam dohodnutým v tejto zmluve. 

7.3. Predávajúci uskutoční dodávku v mieste dohodnutom v kúpnej zmluve a lehotách určených 
v objednávke kupujúcim, zodpovedajúcich podmienkam tejto zmluvy. 

7.4. Kupujúci a predávajúci si vyhradzujú právo v nutných prípadoch spresniť objednávku na základe 
telefonického dohovoru.  

7.5. Rozvozné  vozidlá   musia  zodpovedať   všetkým  hygienickým požiadavkám,  ktoré  sú  stanovené  
pre  prepravu  tovaru platnou normou, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

 

Článok VIII. 

Doba platnosti zmluvy 

 

8.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania prideleného finančného limitu do maximálneho 
limitu 39 000,00 € bez DPH  (slovom tridsaťdeväťtisíc EUR), cena s DPH 46 800,- EUR (slovom 
štyridsaťšesťtisícosemsto  EUR) a predloženej ponuky v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

8.2. Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán 
v trojmesačnej výpovednej lehote, a to aj bez uvedenia dôvodu alebo z dôvodu uvedených v bodoch 8.3. 
až  8.5. tohto článku. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede. V prípade neprevzatia zásielky, sa táto považuje za doručenú dňom 
vrátenia zásielky adresátovi. 

8.3.Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci: 

8.3.1. nedodá tovar v dohodnutej lehote, 
8.3.2. poruší  niektorú z  povinností a záväzkov, dohodnutých v tejto zmluve, najmä povinnosť 

dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite. 

8.4. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nezaplatí aj napriek písomnej výzve  oprávnene 
a správne vystavenú faktúru. 

8.5. Kupujúci a predávajúci môžu od zmluvy odstúpiť ak sa nedohodnú o prípadnej úprave ceny podľa 
bodu 3.7.  

 

 

Článok IX. 

Osobitné dojednania 

 

9.1. Pre prípad omeškania so zaplatením ceny za dodaný tovar  sa kupujúci  zaväzuje zaplatiť 
predávajúcemu  úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny (bez DPH) za každý kalendárny 
deň omeškania, počnúc prvým dňom nasledujúcim po lehote splatnosti.  



9.2. Pre  prípad  oneskorenia s dodaním  tovaru  alebo uznaného vadného tovaru môže kupujúci 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo  výške 0,05 % z ceny  nedodaného alebo vadného 
tovaru (bez DPH) za každú hodinu omeškania až  do splnenia záväzku, alebo odstránenia vady. Nárok  
kupujúceho na náhradu škody podľa § 373 Obchodného zákonníka mu zostáva zachovaný a to aj nad 
výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

9.3. Povolenie vjazdu vozidiel  predávajúceho do objektov kupujúceho zabezpečí kupujúci na základe 
dokladov, ktoré odovzdá predávajúci. 

9.4. Povolenie vjazdu vozidiel obchodného zástupcu, ktorý bude dozerať na obsah plnenia objednaného 
tovaru podľa tejto zmluvy, zabezpečí kupujúci na základe dokladov, ktoré odovzdá predávajúci. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 
10.1.Táto  zmluva  nadobúda  platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR. 

10.2.Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 

10.3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

10.4. Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu, ako aj jednotlivé 
faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku v plnom 
rozsahu.  

10.5. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba   písomne   
formou  číslovaných  dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

10.6. Kupujúci si vyhradzuje právo, po vzájomnej dohode s predávajúcim,  upraviť sortiment dodávaného 
tovaru, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 k  tejto zmluve.   

10.7. Zmluvné  strany sa dohodli,  že pri skončení  účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné záväzky z 
nej vyplývajúce, najneskôr do 30 dní. 

10.8. Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké dojednanie  platí  o 
prílohách  a číslovaných dodatkoch,  ktoré  v  súlade  s  touto  zmluvou  budú  vyhotovené  v  čase 
platnosti zmluvy.  Prílohy  a číslované  dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia  obsahovať 
dátum  podpisu a  podpisy obidvoch  zmluvných strán, inak sú neplatné. 

10.9. Právne vzťahy z tejto zmluvy sa riadia  ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a štyri kupujúci 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ............................. 

 

 

Za predávajúceho:                                                                    Za kupujúceho: 
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