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Zmluva na dodanie tovaru  - kúpna zmluva 
podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov 

 

 

 

1. DEFINOVANIE ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1.1 Obstarávateľ: 

Názov:   Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť 

Adresa:   Čeláre – Kírť 189, 991 22 Čeláre 

Zástupca:   PaedDr. Anastázia Boriková, riaditeľka 

        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

        Číslo účtu:  IBAN - SK87 8180 0000 0070 0039 8305  

        IČO:   00 647 560 

        DIČ:   2021314141 

        Tel.:   047/4308 305, 047 4308 333  (Geregaiová, Katiová)  

        e-mail:   prevadzka 5@dsscelarekirt.sk, prevadzka4@dsscelarekirt.sk, 

                                               riaditelka@dsscelarekirt.sk  

         

1.2 Dodávateľ: 

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

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

Zástupca:   ........................................ 

Bankové spojenie: ........................................ 

Číslo účtu:  ........................................ 

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

        DIČ:    ........................................ 

IČ DPH:   ........................................ 

Telefón:   ........................................ 

 

1.3   Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania postupom 

Zadávania – jednoduchá zákazka  v  súlade  s § 9, ods. 9 zákona   č.25/2006  Z.z.        

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších         

predpisov. 

 

1.3 Táto zmluva je uzatvorená podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka          

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.                                                        

   

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 
 

2.1    Dodávka mäsa a mäsových výrobkov na adresu obstarávateľa: Domov sociálnych 

služieb Čeláre – Kírť, Čeláre č. 189, 991 22 Bušince. Predmet obstarávania a jeho cena je 

spracovaná v prílohe č. 1 tejto časti obchodných podmienok podľa jednotlivých položiek 

predmetu obstarávania. 
 

2.2    Dodávateľ bude realizovať plnenie predmetu zmluvy na základe písomných alebo 

telefonických objednávok odberateľa, predpokladajú sa  objednávky  2x do týždňa. 
 

2.3    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah obstarávania mäsa na základe 

mimoriadnych potrieb, resp. špeciálnej ponuky na trhu tovarov predmetu obstarávania. 

Uvedená skutočnosť bude riešená formou dodatkov k uzatvorenej zmluve po súhlase 

obidvoch zmluvných strán. 
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2.4    Tovar nesmie byť dodaný v poslednej tretine svojej záručnej doby. Tovar musí byť 

dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave.  

 

2.5    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a vrátiť dodávateľovi objednaný 

tovar, ak   nevyhovuje požadovanej kvalite resp. špecifikácii uvedenej v objednávke.   

  

2.6   Minimálny odber v jednej objednávke je  50,00 eur. 

 

2.7    Predpokladaná periodicita objednávok: rozpis bude do pondelka na nasledujúci týždeň, 

dodávka denne najneskôr do 10,00 hod., možnosť upresnenia množstva (+-30%) v 

prípade výnimočných situácií do 6,30 hod v deň dodania. 

 

2.8   Rozvoz bude realizovaný 2 x týždenne (zvyčajne v stredu a piatok – v prípadoch sviatkov 

podľa telefonického dohovoru), dodanie na miesto určenia bude do 10,00 hodín v deň 

rozvozu, v prípade dohodnutého meškania do 13,00 hodín. 

 

 

3. MIESTO PLNENIA 
 

3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb Čeláre – Kírť, Čeláre - Kírť         

č. 189, 991 22 Bušince. 
 

3.2   Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi do 24 hodín od prevzatia objednávky.                   
         
3.3   Dodávku odovzdá vodič dodávateľa s priloženou faktúrou a zástupca obstarávateľa si    

        tovar preberie, pričom jednu faktúru si ponechá a kópiu faktúry potvrdí  svojim podpisom   

       a pečiatkou.  

 

 

4. CENA 
 

4.1 Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách  

        v znení neskorších predpisov takto: 
 

 Navrhovaná zmluvná cena sa skladá zo všetkých jednotlivých požadovaných položiek 

a ich súčtu: 
 

         4.1.1  zmluvná cena bez DPH     ...................... eur 

         4.1.2  DPH 20 %      ...................... eur 

         4.1.3  zmluvná cena vrátane DPH   ...................... eur 

        slovom: .......................................................... eur 
 

4.2 Spôsob tvorby cien: 
  

4.2.1 Celkové ceny predmetu zmluvy sú maximálne s možnosťou ich úprav. 

 

4.2.2 Úprava cien bude možná v prípade inflácie a to podľa vyhlásenia údajov         

Štatistického úradu za rok 2013 (úprava v prípade inflácie +5%) a pri zmene               

všeobecného nárastu vstupných cien na trhu o 5%. 
 

4.2.3 Ceny jednotlivých tovarov predmetu obstarávania sú včítane dopravných            

nákladov na miesto určenia dodávky. 
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4.2.4 Dodávateľ sa zaväzuje nezmeniť uvedenú cenovú ponuku pokiaľ nenastanú dôvody 

podľa bodu 4.2.2. V prípade úpravy cien táto skutočnosť bude menená formou 

dodatkov k uzatvorenej zmluve po súhlase obidvoch zmluvných strán. 

 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1 Odberateľ neposkytuje zálohové platby. 
 

5.2 Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu       

odberateľa  po prevzatí predmetu zmluvy na základe vystavenej faktúry a skutočne 

dodaného tovaru.  
 

5.3 Dodávateľ požaduje úhradu faktúr do 30 dní od ich doručenia. 
 

5.4 Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie, ak 

        nebude v súlade s dodaným tovarom alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu. 
 
 

 

6. DOBA PLNENIA ZMLUVY 
 

6.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31.12.2014. 
 

6.2   Pri nedodržaní zmluvných podmienok je výpovedná doba mesačná a táto začína  plynúť      

prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej   strane. 
 

 

   

7. ZMLUVNÉ POKUTY A PENÁLE 
 

7.1 V prípade, že odberateľ neuhradí faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania 

a je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej 

ceny a to za každý deň omeškania. 
 

7.2 Odberateľ môže dodávateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu za omeškanie dodania tovaru 

v termíne, ktorý bol dohodnutý v čiastkovej zmluve. Táto pokuta je 0,05 % z ceny 

uvedenej v čiastkovej zmluve a to za každý deň omeškania. 
 

 
 

8. ZÁRUČNÁ LEHOTA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručnú lehotu za dodaný tovar v trvaní: 

-mäso a mäsové výrobky 14 dní  
 

8.2 Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstrániť všetky 

závady týkajúce sa tovaru, ktorý odberateľ reklamuje a ktoré sa vyskytnú počas záručnej 

lehoty, okamžite od zistenia reklamácie, pokiaľ nebude dohodnutý iný termín podľa 

rozsahu závady. 
 
 

 

9. OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 

9.1 Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov, ktoré sa po podpísaní 

zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 
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9.2 Vzťahy, ktoré táto zmluva nerieši, sa riešia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

9.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pracovníkov a osôb zdržujúcich sa v blízkosti miesta realizovania prác 

a opatrenia na zaistenie požiarnej bezpečnosti počas realizovania prác. 

 

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 

10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do  31.12.2014. 
 

10.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva. 

 

10.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, 

porozumeli  jej a nemajú proti jej obsahu a forme žiadne námietky, čo potvrdzujú  

vlastnoručnými podpismi. 

 

10.4 Túto zmluvu je možné meniť a doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 

10.5 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva 

o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto 

povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení 

zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

 

10.6 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 

v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá 

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti 

nedoručená, zmluvné    strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po 

vrátení zásielky zmluvnej strane,  ktorá zásielku doručuje. 

 

10.7 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 

nedotýka sa   to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

 

10.8 Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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V Banskej Bystrici, dňa ..................................      V Čelároch-Kírti, dňa ...................................... 

 

 

 

Za dodávateľa:     Za odberateľa: 

 

 

 

 

 

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

                  Ľubomír Lapin                                            PaedDr. Anastázia Boriková 

                    majiteľ firmy          riaditeľka DSS Čeláre-Kírť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha zmluvy: Formulár cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


