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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

zákazka postupom podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaraní v znení neskorších predpisov  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

       Názov:  Patria – Domov dôchodcov v Galante 

       Sídlo:   Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

       IČO:   00352594 

       DIČ:  2021197343 

 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Anita Tušková - riaditeľka 

Telefón: 031/782 21 07 

Email:    info@patriaddgalanta.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Rita Kubíková 

Telefón: 031/782 21 17 

Email:  kubikova@patriaddgalanta.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

2.1. Názov zákazky:  Pekársky tovar a pečivo 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania: 15811000-6 Pekársky tovar, 15812100-4 Pečivo 

2.3. Druh zákazky: zákazka na dodanie potravín 

2.4. Forma vzniku záväzku: Po zrealizovaní verejného obstarávania postupom  podľa § 117         zákona bude s úspešným uchádzačom podpísaná 

„Rámcová dohoda“ na 12 mesiacov . 

 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

3.1. Miesto dodania tovaru: Patria – DD v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

3.2.   Termín dodania tovaru: na základe čiastkových objednávok. 

mailto:info@patriaddgalanta.sk
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3.3    Spôsob dodania predmetu zákazky: dodávateľ osobne zabezpečí plnenie dohody  

         v  mieste dodania predmetu zákazky v spolupráci s verejným obstarávateľom. 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

4.1. Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého pekárskeho tovaru   

        a pečiva, ktoré musia byť dodané v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie  

        kritérií. Tovar musí byť dodávaný s uvedením jeho parametrov zmysle platných noriem.  

4.2.  Predpokladaná cena za predmet zákazky musí obsahovať aj dopravné náklady do   

        zariadenia uvedené v bode 3.1. tejto výzvy, ako i dodanie a vyloženie na určené miesto     

        dodania -  skladové priestory kuchyne zariadenia. 

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  20 045,50 Eur bez DPH  

 

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: 

7.1.Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v Eur. 

7.2.Uchádzač vo svojej ponuke uvedie jednu celkovú predpokladanú cenu za celý predmet zákazky, ktorá bude obsahovať aj cenu za zabalenie 

tovaru, jeho dopravu na miesto plnenia vrátane odovzdania prípadnej potrebnej dokumentácie. 

7.3.Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená vo formáte:      

• cena celkom bez DPH,  

• cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

7.4.Lehota na predkladanie cenovej ponuky je určená: do 28.12.2020 do 11:00 hod.. 

7.5.Cenové ponuky sa doručujú  v listovej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa „Pekársky tovar a pečivo“ – NEOTVÁRAŤ! 

7.6.Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Patria Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta. V prípade, že 

uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie kontaktných osôb, príp. do podateľne zariadenia. 
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8. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

8.1.Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.  

8.2.Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

8.3.Faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúry je minimálne 14 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom. 

 

9. Podmienky splnenia účasti uchádzačov: 

9.1.Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). 

9.2.Uchádzač predloží potvrdenie o registrácii prevádzkarne podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien 

a doplnkov na preukázanie súhlasu štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou predmetu zákazky. Z predloženého potvrdenia musí byť 

zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu 

a dopravu potravín živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. na trh Európskej únie. 

 

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

10.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

11. Obsah ponuky: 

11.1. Vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy – „Návrh na plnenie kritérií“ 

11.2. Vyplnené príloha č. 2 tejto výzvy – „Čestné vyhlásenie“ 

11.3. Doklady v zmysle bodu 9. 

11.4. Podpísaný návrh  Rámcovej dohody – príloha č. 3 tejto výzvy. 

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

12.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení          

              s výsledkom vyhodnotenia. 

12.2. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky    

               podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. S úspešným    
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              uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda. 

12.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu dohody, verejný  

             obstarávate môže vyzvať na uzatvorenie rámcovej dohody ďalšieho uchádzača    

              v poradí. 

12.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku  

              z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre    

              obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného  

              obstarávateľa. 

12.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej            ponuky znáša výhradne uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 V Galante, dňa   15.12.2020 

        Mgr. Anita Tušková v.r. 

         riaditeľka Patria – DD v Galante 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Návrh na plnenie kritérií – príloha č.1 

Čestné vyhlásenie – príloha č. 2 

Návrh Rámcovej  dohody – príloha č.3 
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Príloha č. 1        

  Návrh na plnenie kritérií     

           

Názov zákazky : Pekársky tovar a pečivo  

           

Identifikačné údaje uchádzača : Názov :       

    

Štatutárny 

zástupca :       

    Adresa :       

    Telefón :       

    E mail :       

           
P.č. CPV podsupina: Názov tovaru: MJ Počet            

MJ 

Cena za MJ bez 

DPH 

Cena za MJ s 

DPH 

Cena celkom 

bez DPH 

Cena celkom 

vrátane DPH 

1. 15811000-6 - Pekársky tovar Vianočka B 400 g ks 700         

2. 15811000-6 - Pekársky tovar Bábovka 400 g ks 500         

3. 15811100-7 - Chlieb Chlieb krájaný 1200 g ks 4500         

4. 15811100-7 - Chlieb Chlieb viaczrnný BK 400 g ks 2000         

5. 15811100-7 - Chlieb Chlieb tmavý BK 1000 g ks 100         

6. 15811100-7 - Chlieb Chlieb grahamový BK 500 g ks 100         

7. 15811100-7 - Chlieb Chlieb hviezdičkový BK 1200 g ks 200         

8. 15811100-7 - Chlieb Chlieb špaldový s posypom BK 250 g ks 100         

9. 15811100-7 - Chlieb Slovanský krajec tmavý BK 400g ks 100         

10. 15811100-7 - Chlieb Slovanský zemiakový chlieb BK 400 g ks 100         

11. 15811200-8 - Rožky Rožok 40 g ks 29500         
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12. 15811200-8 - Rožky Rožok grahamový 60 g ks 12000         

13. 15811200-8 - Rožky Rožok tmavý 60 g ks 1000         

14. 15811200-8 - Rožky Rožok cereálny 120 g ks 1000         

15. 15811200-8 - Rožky Rožok celozrnný 60 g ks 2000         

16. 15811200-8 - Rožky Kaizerka 50 g ks 250         

17. 15811200-8 - Rožky Kaizerka cereálna 50 g ks 1500         

18. 15811200-8 - Rožky Pletenka syp.sezam.120 g ks 100         

19. 15811000-9 - Žemle Žemľa grahamová 50 g ks 500         

20. 15811300-9 - Croissanty Croissant 50 g ks 1200         

21. 15812121-7 - Slané/pikantné koláče Venček cesnakový 80 g ks 200         

22. 15812122-4 - Sladké koláče 

Buchty s náplňou slivkovo-lekvárovou B 250 

g ks 200         

23. 15812122-4 - Sladké koláče Buchty s náplňou tvarohovou B 250 g ks 200         

24. 15812122-4 - Sladké koláče Závin plnený 400 g ks 400         

25. 15812122-4 - Sladké koláče Koláč s náplňou 80 g ks 800         

26. 15812122-4 - Sladké koláče Šiška 50 g ks 100         

27. 15812122-4 - Sladké koláče Makovka uzol 80 g ks 1000         

28. 15812122-4 - Sladké koláče Makovka rožok 46 g ks 1800         

Cena celkom za celý predmet zákazky:     

                      

Vyplnené dňa :                   

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

      Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho  
      zástupcu uchádzača oprávneného konať  
      v záväzkových vzťahoch  
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Príloha č. 2 

 

K zákazke realizovanej v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 

na  predmet zákazky: 

 

„Pekárenský tovar a pečivo 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno ....................................................................................... IČO: .....................................,  

 

zastúpená ................................................ týmto 

čestne vyhlasujem, 

 - že súhlasím s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie cenových ponúk ; 

 - že mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

 - že súhlasím s návrhom Rámcovej dohody , ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie ponúk; 

 - že predložená cena za celý predmet zákazky je uvedená v mene EUR s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 - že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, a (e-mail) ......................................................................... je kontaktnou e-

mailovou adresou na doručovanie a prijímanie podkladov,  dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom; 

 - že súhlasím s verejným obstarávaním, realizovaným podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   

     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Pekárenský tovar a pečivo“ 

- že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu 

- že máme v predmete činnosti (O.R; príp. Ž.R.) oprávnenie na dodávanie tovarov, ktoré sú predmetom zákazky „Pekárenský tovar a pečivo“ 

 

V .............................. dňa ........................  

 

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

                                                                                              Fyzická osoba alebo štatutárny                  

                                                                                                           orgán, meno, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 3 

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( ďalej len „Dohoda“) 

 

Kupujúci: 

Obchodné meno:  Patria – Domov dôchodcov v Galante   

Sídlo:      Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

Štatutárny zástupca :  Mgr. Anita Tušková, riaditeľka 

IČO:      00352594 

DIČ:    2021197343 

 

Bankové spojenie:  VÚB Banka Galanta          

IBAN:   SK9202000000001944545651  

Email:                        info@patriaddgalanta.sk 

Telefón:                     031/782 21 17 

 (ďalej len „Kupujúci“) 

a 

Predávajúci:  

Obchodné meno:         

Sídlo:                

mailto:info@patria
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Štatutárny zástupca:   

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:    

Zapísaný v:    

Bankové spojenie:   

IBAN:    

Email:    

Telefón:    

(ďalej len „ Predávajúci “) 

 

( ďalej len „ Zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

1. Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie 

postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorého bol predmet zákazky pod názvom: Pekársky tovar a pečivo (  CPV  

15811000-6, 15812100-4 ). 

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do 

predmetného postupu zadávania zákazky, keďže ponuka predávajúceho bola vyhodnotená vo verejnom obstarávaní ako úspešná , zmluvné strany 

uzavretím tejto Rámcovej dohody ( ďalej len „Dohoda „) prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prioritou je riadne a včasné plnenie tejto Dohody, akékoľvek prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešiť 

tak, aby žiadnym spôsobom nebolo porušené  jej riadne a včasné plnenie. 

4. Podkladom na uzavretie Dohody sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača Príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody, 

predložená do verejného obstarávania na dodanie tovaru pod názvom: Pekárenský tovar a pečivo (15811000-6, 15812100-4) vyhlásenej podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaraní. 
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Článok  č. 1 

Predmet plnenia a kvalita plnenia   

 

1. Predmetom plnenia je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu predmet zákazky – Pekársky tovar a pečivo na adresu: Patria - 

Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta, Slovenská republika a na základe čiastkových objednávok ( ďalej 

len „objednávka“)  v špecifikácii,  ako i v kalkulácii ceny, uvedenej v Prílohe č. 1 -  Návrh na plnenie kritérií.  

2. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto Dohody sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie 

tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia.  

3. Dodávky tovaru budú v priebehu účinnosti tejto Dohody realizované v rozsahu podľa potrieb kupujúceho pri zachovaní postupu a 

podmienok dohodnutých v tejto Dohode, ktorými sú zmluvné strany viazané.  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v prílohe č. 1 tejto Dohody spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a 

užívanie predmetu kúpy a ktoré sú podkladmi k fakturácii za dodaný tovar. 

5. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať, poskytnúť dojednanú súčinnosť a zaplatiť zaň 

kúpnu cenu, ktorá je uvedená  v Prílohe č.1 tejto Dohody - Návrh na plnenie kritérií.  

6. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.  

 

 

Článok 2 

Doba platnosti rámcovej dohody a možnosti skončenia 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Tovar bude predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia rámcovej dohody, na základe objednávok kupujúceho.  

3. Dohodu je možné ešte pred ukončením dohodnutej doby ukončiť: 

a. písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení dohody sa uvedie deň, ku ktorému platnosť 

dohody končí. 
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b. písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné 

povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

c. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné 

povinnosti. Odstúpením Rámcová dohoda zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Rámcovej dohody je doručený 

druhej strane. 

4. Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto dohody rozumie poskytnutie nekvalitného tovaru, na 

ktoré bol predávajúci opakovane a bezvýsledne písomne upozorňovaný a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej ak aj napriek opakovaným 

výzvam kupujúceho nedodržiava podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, odstraňovania vád, dodacích lehôt, prípadne mení iné 

obojstranne dohodnuté podmienky. 

5. Podstatným porušením dohody zo strany kupujúceho sa na účely Rámcovej dohody rozumie najmä neplnenie záväzkov v zmysle  článku 

5 Rámcovej dohody, na ktoré bol predávajúcim písomne upozornený a napriek tomu nezabezpečil nápravu. 

6. Rámcovú dohodu je možné vypovedať kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu výpovede s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu. 

7. Rámcovú dohodu je možné vypovedať predávajúcim aj bez uvedenia dôvodu  výpovede s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede kupujúcemu. 

 

 

Článok 3 

Cena 

 

1. Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií SR č. 87/1996  Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. V cene sú 

zahrnuté aj náklady na súvisiace služby.  

2. Jednotková cena podľa Prílohy č.1 Návrh na plnenie kritérií tejto Dohody je konečná a nemenná, s možnosťou jej úpravy iba pri zákonnej 

zmene sadzby DPH.  

3. Finančný limit nemožno v priebehu zmluvného vzťahu meniť, množstvo tovaru je len predbežné, určené  na základe spotreby 

predchádzajúcich období.  
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            Cena na 12 mesiacov bez DPH                         ..................................          

            Výška DPH                                                         ..................................  

            Cena plnenia na 12 mesiacov s DPH               .................................. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Dohody bude garantovať ceny predmetu kúpy uvedené v Prílohe č.1 tejto Dohody. 

Nedodržanie zmluvne dojednaných cien predávajúcim sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 

 

Článok 4 

Miesto, termín a spôsob plnenia   

   

1. Miestom plnenia je: Patria - Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta, Slovenská republika.    

2. Tovar podľa tejto Dohody bude dodávaný na základe priebežných písomných čiastkových objednávok kupujúceho. Kupujúci v objednávke 

uvedie požadované množstvo tovaru a miesto, na ktoré má byť tovar dodaný a kontaktnú osobu kupujúceho. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy kupujúcemu v termínoch stanovených kupujúcim v objednávke, v súlade s požadovanou 

špecifikáciou, v požadovanom množstve, kvalite, vrátane balenia a doručenia v zmysle objednávky. Súčasťou dodávky je dodací list so 

základnými údajmi o dodávke.  

4. Predávajúci upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho o dodaní predmetu kúpy aspoň 24 hodín vopred tak, aby kupujúci mohol 

poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

5. Kupujúci zabezpečí na svojom pracovisku prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie tovaru. 

6. Tovar prevezme poverený zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky v mieste dodania potvrdí podpisom dodacieho listu. 

Predmet kúpy sa považuje za dodaný dňom jeho písomného prevzatia kupujúcim v dodacom liste. Okamihom prevzatia predmetu kúpy 

prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. 

7. Objednávky kupujúceho na základe tejto Dohody sa budú vystavovať  a zasielať na adresu predávajúceho 

...................................................................., písomnú objednávku kupujúceho je možné predávajúcemu zaslať aj elektronicky na e-mailovú 

adresu  ......................................................................., príp. tovar možno objednať aj telefonicky. 

8. 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.  
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Článok 5 

Platobné podmienky 

 

1. Kúpnu cenu za tovar dodaný na základe objednávky uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu po 

dodaní tovaru. 

2. Predávajúcim vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných legislatívnych noriem.  

3. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného styku, bez zálohovej platby. Splatnosť faktúry je  14 kalendárnych dní od 

jej prevzatia kupujúcim.  

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 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 6 

Záručné podmienky a vady tovaru 

 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky.  

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto Dohody 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 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.  

3. V prípade reklamácie zo strany kupujúceho je predávajúci 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.  

4. Vyriešením reklamácie sa v tomto prípade spravidla rozumie bezodplatné dodanie náhradného tovaru za dodaný vadný tovar alebo vrátením 

kúpnej ceny za vadný tovar, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu.  
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Článok 7 

Obaly a balenie 

 

1. Výrobky sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi.  

 

 

Článok 8 

Sankcie za porušenie zmluvných povinností 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 

% z celkovej ceny vrátane DPH nedodaného predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny nekvalitného plnenia vrátane DPH za každý deň omeškania.  

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody prevyšujúcej dojednanú zmluvnú pokutu, ktorá mu 

omeškaním predávajúceho vznikla.  

4. 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.  

5. V prípade opakovaného omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo s odstránením vád tovaru je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť.  

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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2. Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto Dohodu, jej dodatky a faktúry súvisiace s touto zmluvou na webovej stránke 

kupujúceho. 

3. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12  mesiacov od nadobudnutia  jej účinnosti. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto Dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v SR.  

6. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Dohody je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 

7. Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, Dohoda je prejavom ich slobodnej vôle, 

Dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju popísali.  

 

 

 

 

 

V Galante,  dňa  ...........................                                       V .......................... , dňa ............. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         kupujúci                                                                                        predávajúci 
 


