Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
Verejná súťaž podľa § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
„ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "

Link na zákazku:
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=37
918365&

7/2021
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Súťažné podklady schválil:

Kolárovo dňa: 19.07.2021
Árpád Horváth – primátor mesta

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, finančných
a technických požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich
uplatnenia ( odborný garant ). Osoba zodpovedná za súlad súťažných podkladov so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov potvrdzuje:

V Galante, dňa 19.07.2021

Ing. Dagmar Melotíková
osoba poverená administráciou VO
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ÚVOD
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov znamená Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016
Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2018 Z. z., zákona č. 264/2018 Z. z., zákona č.
112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z.z.
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako
výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitná zákazka podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na dodanie tovaru.
Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte
použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne
zákonné definície a pojmy.
Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že
verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné
podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich
nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto
záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo
výzve na predloženie ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky
pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na
predkladanie ponúk verejného obstarávania.
Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena
skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom
na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže,
vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého
obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.
Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf

3

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií
uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní
odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní

Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:

Časť I.
Všeobecné informácie
Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:

telefónne číslo:
e-mail:

Ing. Dagmar Melotíková
Staničná 898/6, 924 01 Galanta
0903 520 052
dagmar.melotikova@gmail.com

2. Predmet zákazky:
2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zákazka na nákup
tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“).
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky
a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
2.2 Názov predmetu zákazky: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
2.2 Názov predmetu zákazky: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)
2.3 Hlavný predmet obstarávania:
15000000-8 - Potraviny
3. Komplexnosť predmetu zákazky:
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3.1 Predmet zákazky je rozdelený na deväť časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na príslušnú
časť zákazky alebo celý predmet zákazky.
3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Zákazka bude financovaná:
z vlastných finančných prostriedkov (prevádzkových zdrojov) verejného obstarávateľa.
Vlastná platba bude realizovaná:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Uchádzač vystaví
faktúru, ktorej splatnosť je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi
uchádzačom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu
predmetu plnenia podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná
cena bude vyjadrená v EUR.
4.2 Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B2 Obchodné
podmienky dodanie predmetu zákazky týchto SP.
5. Typ zmluvy
5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej dohody na príslušnú časť
predmetu zákazky, Zmluvy budú uzatvorené na základe výsledku verejného obstarávania
vykonaného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť
použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných
nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom
obstarávaní.
5.3 Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s
ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
6. Miesto dodania tovaru a termín dodania predmetu zákazky
6.1 Miesto dodania predmetu obstarávania sú odberné miesta verejného obstarávateľa: do
interiéru budovy školských jedální zo smeru zásobovania.
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
6.2 Termín dodania predmetu zákazky: od 01.09.2021 na 24 mesiacov. Zmluva sa uzatvára
na dobu určitú s predpokladanou dobou účinnosti 24 mesiacov, opakované plnenie bude
zabezpečované na základe čiastkových objednávok.
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7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky
7.1 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru podľa §66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
7.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe skúseností a zmlúv
z minulých období verejného obstarávateľa:
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky predpokladaná
hodnota zákazky 132 732,70 eur bez DPH
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny predpokladaná hodnota zákazky 54 564,12 eur
bez DPH
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky predpokladaná hodnota zákazky 54 153,16 eur
bez DPH
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky predpokladaná hodnota zákazky
5 140,70 eur bez DPH
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje predpokladaná hodnota zákazky 11 321,00 bez DPH
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina predpokladaná hodnota zákazky 107
356,00 eur bez DPH
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny predpokladaná hodnota zákazky 12 054,00 eur bez DPH
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky predpokladaná hodnota
zákazky 13 033,50 eur bez DPH
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky predpokladaná hodnota zákazky 91 566,34
eur bez DPH
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 481 921,52 EUR bez DPH
8.Lehota viazanosti ponuky
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t. j. 12 mesiacov.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi
9.1 Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné,
nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a
komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo
uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne
uvedené inak.
9.2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa
zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.
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9.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti zo strany záujemcu
či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk .
9.4 V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk
, Momentom odoslania
prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú. Obsah
formulára žiadosti o nápravu je uvedený na stránke UVO v systéme ISZÚ – Formuláre
9.5 Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému. Verejnému obstarávateľovi (v
pozícii kontrolovaného) sa námietka podáva v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk .
9.6 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať
do elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či
uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob doručovania
napr. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty doručiť prostredníctvom
portálu www.ezakazky.sk . Spôsob doručovania vzoriek určí verejný obstarávateľ osobitne.
9.7 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk .
9.8 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej
republiky, t.j. slovenský jazyk.
9.9 Momentom doručenie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania
informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného
obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača. Momentom doručenia/ odoslania akéhokoľvek
dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre
nesplnenie podmienok účasti alebo vylúčenia ponuky) pre účely elektronickej komunikácie sa
rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom elektronického
nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk , ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej
sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, najneskôr však 6 pracovných dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred všetkým zainteresovaným
záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude
záujemcom alebo uchádzačom odosielané/doručované prostredníctvom portálu
www.ezakazky.sk do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Ak je to nevyhnutné,
verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom portálu
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www.ezakazky.sk . Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje
vysvetlenie alebo doplnenie za doručené.
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
11.1 Záujemcom/ uchádzačom verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet obstarávania
neodporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky.
Časť III.
Príprava ponuky
12. Obsah ponuky
12.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
12.2 Uchádzač predkladá ponuku, ktorá obsahuje:
1. Krycí list ponuky vzor Príloha č. 1: „Krycí list ponuky“
1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla uchádzača),
oprávnené osoby konať za uchádzača, s uvedením ich kontaktných údajov (telefónnych
čísiel, e-mailové adresy),
1.2 Zoznam súborov ponuky (uchádzač samostatne predkladá minimálne dokumenty:
krycí list ponuky, samostatne súbory s dokumentami k splneniu podmienok účasti,
samostatne súbory s požiadavkami na predmet zákazky, samostatne súbor s návrhom
zmluvy s prílohami a samostatne súbor s návrhom na plnenie kritérií),
2. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;
3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 3 Čestné
vyhlásenie „Konflikt záujmov“.
Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt
záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa
ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá
poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa
podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími
právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania
bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je
podľa osobitného predpisu4 vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných,
rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný,
transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri
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poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi
verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a
zainteresovanou osobou.
Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o
neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 3) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k
zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky
potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s
príbuznými uchádzačov).
V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného
obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa §
40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia
na vykonanie nápravy.
4.Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa
ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a
týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č.
4 – Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.
5. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo
Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.
Jednotný európsky dokument
5.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného,
finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39
ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár
JED vo formáte .rtf. umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z
webového sídla ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu
verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED
prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vypĺňa.
5.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár
platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany
hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“,
subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov
vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.
5.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu
(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá
výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil
počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
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5.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky
dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za
„inú osobu“).
5.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný
európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť
predložiť samostatný JED za subdodávateľa).
5.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok
účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v
elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente
uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú
adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do
tejto databázy.
5.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady
verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy
č. 5 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný štatutárnym/mi
zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými
štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením.
7. podpísaný návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi
uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi
zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch),
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade , ak uchádzačom
bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy , ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina
bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena
skupiny ) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov
samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné
predložiť plnú moc ( originál alebo overenú fotokópiu) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom. V opačnom
prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky.
8. kópia ponuky vo forme pre potreby zverejňovania ponúk v Profile verejného obstarávateľa
v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade za ponuku sa rozumie
len časť ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Je
potrebné, aby osobné údaje boli zverejnené len v rozsahu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov: meno a priezvisko osôb, ktoré dokumenty podpísali, obchodné meno
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alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo a dátum podpisu - bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky.
Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo
dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo
podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené
(informácie podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní),
V prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie identifikačné údaje každého člena skupiny
dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, meno
kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby. Ak za skupinu
dodávateľov koná skupinou poverená osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, uchádzač
predloží aj udelené plnomocenstvo pre túto osobu, resp. osoby, ktoré budú oprávnené prijímať
pokyny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov. Udelené
plnomocenstvo musí byť podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny
dodávateľov, tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“.
13. Vyhotovenie ponuky
13.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk
podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Elektronický nástroj
www.ezakazky.sk neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného
dôvodu § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje.
13.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
poštových zásielok, faxom alebo osobne takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania
vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
13.3 V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v inom formáte, ako určil verejný
obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto ponuka bude z procesu
verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
13.4 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie
ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona
o verejnom obstarávaní.
13.5 Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní a vložená do elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na
portáli www.ezakazky.skdo zákazky „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo ". Uchádzač
svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo ".. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na
otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť.
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Po elektronickom doručení ponuky do elektronického nástroja eZakazky verejný obstarávateľ
elektronicky potvrdí uchádzačovi prijatie ponuky.
13.6 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako
originály, nie staršie ako tri mesiace alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo
dokumentov, pokiaľ nie je v týchto súťažných podkladoch určené inak.
13.7 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne
overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť
ponuky (odporúčaný formát je „PDF“). Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o
doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť
originalitu dokladov.
13.8 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej
podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného
prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
13.9 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia
podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov
týmto nie sú dotknuté.
13.10 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov
obsahovala uchádzačom vypracovaný Zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla
strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
13.11 Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom
skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky
tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie ponuky v rozpore
s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike § 49 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
- nedodrží určený spôsob komunikácie,
- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
- nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
13.12 Verejný obstarávateľ žiada od uchádzačov, aby ponuku predložili:
1-krát originál,
1-krát „kópia“, vo forme pre potreby zverejňovania ponúk v Profile v zmysle § 64 zákona o
verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade za ponuku sa rozumie len časť ponuky, ktorá
neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Je potrebné, aby osobné údaje
boli zverejnené len v rozsahu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:
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meno a priezvisko osôb, ktoré dokumenty podpísali, obchodné meno alebo názov, adresu
pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné
číslo a dátum podpisu - bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
13.13 Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne:
V predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom
elektronického portálu www.ezakazky.sk nasledovne:
- klikne na záložku „Odoslanie ponuky“, vľavo v „Menu“
- klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje v prípade potreby úpravy
údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží)
- klikne na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrá predmetné dokumenty ponuky do tejto
záložky
- klikne na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a svoj návrh na plnenie kritérií nahrá do tejto
záložky.
- klikne na záložku „Krycí list ponuky“ a vyplnený Krycí list a nahrá do tejto záložky.
K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Odoslanie ponuky“
(tlačidlo dole) a tým ponuku odošle!
14. Jazyk ponuky
14.1 Ponuka sa predkladá v ( štátnom jazyku v súlade s § 21 ods. 6 ZVO ) slovenskom jazyku.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
15.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
15.3 Navrhovaná zmluvná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať náklady za celý požadovaný
predmet zákazky, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania.
15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
15.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
15.4.2 výška DPH,
15.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
15.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
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15.6 Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR
bez DPH a celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
15.8 Je výhradnou zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady,
všetky jej časti a prílohy, aby zahrnul všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj všetky
vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti vyplývajúce z platných
osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom
ovplyvniť cenu a charakter ponuky a zhotovenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač
bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z
dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
16. Zábezpeka sa nebude vyžadovať
17. Náklady na ponuku
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. Predloženie ponuky
18.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku,
ktorá je v rozpore s týmto ustanovením.
18.2 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na portáli
www.ezakazky.sk .
18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky musia byť
pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené
v týchto súťažných podkladoch.
18.4 Ak uchádzač predkladá bankovú záruku, ktorá bude vydávať príslušná inštitúcia v
elektronickej podobe, záujemca/uchádzač predloží takýto doklad ako originál vydaný v
elektronickej podobe do informačného systému, prostredníctvom ktorého sa bude realizovať
proces verejného obstarávania. Ak dôjde k situácii, že sa takýto doklad nebude vydávať ako
originál v elektronickej podobe, záujemca/uchádzač predloží v naskenovanej podobe do
informačného systému, prostredníctvom ktorého sa proces verejného obstarávania bude
uskutočňovať.
18.5 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
18.6 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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18.7 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným
obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené
formou elektronickej komunikácie.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. Predloženie ponuky
18.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku,
ktorá je v rozpore s týmto ustanovením.
18.2 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na portáli
www.ezakazky.sk .
18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky musia byť
pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené
v týchto súťažných podkladoch.
18.4 Ak uchádzač predkladá bankovú záruku, ktorá bude vydávať príslušná inštitúcia v
elektronickej podobe, záujemca/uchádzač predloží takýto doklad ako originál vydaný v
elektronickej podobe do informačného systému, prostredníctvom ktorého sa bude realizovať
proces verejného obstarávania. Ak dôjde k situácii, že sa takýto doklad nebude vydávať ako
originál v elektronickej podobe, záujemca/uchádzač predloží v naskenovanej podobe do
informačného systému, prostredníctvom ktorého sa proces verejného obstarávania bude
uskutočňovať.
18.5 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
nesprístupní.
18.6 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
18.7 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným
obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené
formou elektronickej komunikácie.
19. Označenie obalu
19.1 Ak verejný obstarávateľ požiada o predloženie listinných dokladov, za účelom overenia
ich originality, vloží ich uchádzač /záujemca do samostatného nepriehľadného obalu.
19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) názov a adresa verejného obstarávateľa.
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;
V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena
skupiny,
c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania
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„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
20. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20.1 Ponuka sa predkladá elektronicky, a to prostredníctvom elektronického nástroja
eZakazky prevádzkovanom na portáli https://www.ezakazky.sk
20.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
26.08.2021 do 09:00 hod.
20.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky nesprístupní.
Za doručenú ponuku sa považuje iba tá ponuka, ktorá je doručená verejnému obstarávateľovi v
lehote na predkladanie ponúk, to platí aj pre predloženie bankovej záruky v listinnej podobe.
21. Zmena a odvolanie ponuky
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky a
vložením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom elektronického
nástroja eZakazky prevádzkovanom na portáli https://www.ezakazky.sk/ .
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. Otváranie ponúk je verejné .
22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční 26.08.2021 o 10:00 hod. prostredníctvom elektronického
nástroja www.ezakazky.sk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ods. 1 a ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
Otváranie ponúk je verejné.
1.
Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vyššie uvedenom čase.
2.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3.
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije na vyhodnotenie ponúk elektronickú
aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk verejné, údaje z
otvárania ponúk komisia zverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa posiela. Pojem „verejné“
otváranie ponúk znamená, že verejný obstarávateľ zverejní všetkým uchádzačom návrhy na
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plnenie kritérií, obchodné mena alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov
všetkých uchádzačov prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk
22.2 Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ
umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania
alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
22.3 Otváraním ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému
obstarávateľovi v elektronickom nástroji eZakazky
22.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z ich
otvárania, ktorá obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 22.2.
23. Vyhodnotenie ponuky
23.1 Vyhodnocovanie ponuky komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
23.2 Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky.
23.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o
predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.4 Zrejmé chyby v písaní a počítaní budú opravené v prípade a spôsobom:
a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená číslom v zmysle bodov b) až d),
b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou bez DPH, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude celková cena bez
DPH,
c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková
cena s opravenou desatinnou čiarkou, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH vplyvom
opravenej jednotkovej ceny,
d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek;
platiť bude opravená jednotková cena, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH.
23.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 ods. 1 do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
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2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu.
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou
podľa § 53 odseku 1 zákona o verejnom obstarávaní,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53
odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom
na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
23.6 Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k tovaru, prácam alebo
službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky,
ktoré sú pre jej cenu podstatné.
23.7 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
23.8 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a
lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.
24. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti. Ak sú podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa
prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore.
24.2 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok
účasti na základe predložených dokladov a dokumentov v ponuke uchádzača, pričom sa bude
týkať podmienok účasti:
24.2.1 osobného postavenia (§ 32 ZVO),
24.2.2 finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ZVO),
24.2.3 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (§34 ZVO).
24.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37, preukazuje splnenie podmienok
účasti
• podľa § 32 ZVO, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
• podľa § 33 a 34 ZVO, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, za skupinu dodávateľov spoločne.
24.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodov 24.2 a 24.3 sa bude posudzovať z
dokladov predložených podľa podmienok a požiadaviek, uvedených v časti A.2 súťažných
podkladov a výzve na predkladanie ponúk, v súlade s § 40 ZVO.
24.5 Verejný obstarávateľ je povinný
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a) pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré
sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm.
a) alebo písm. b) zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené
v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú,
b) pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej
sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c)
alebo písm. g), písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil
technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia
ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu,
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej
vylúčenie.“.
24.6 Verejný obstarávateľ bude pre potreby vysvetľovania využívať prednostne elektronickú
formu komunikácie s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
24.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo
výber záujemcov,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania),
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom
alebo čestným vyhlásením v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené
požiadavky,
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l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41
ods. 2 ZVO,
m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa §
34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú
túto podmienku účasti.
24.8 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a
lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.
25. Elektronická aukcia sa nebude realizovať.
Časť VI.
Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy
26. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
26.1 Podľa § 66 ods. 7 sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční
po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
26.2 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo
ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný
obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ
vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
26.3 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, alebo aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky.
26.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný
obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53.
26.5 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení
o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile.
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26.6 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky
prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
26.7 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
27. Uzavretie zmluvy
27.1 Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
27.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
27.3 Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri
využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa
odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55.
27.4 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli
doručené námietky podľa § 170 ods. 4.
27.5 Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže pri zamietnutí
žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3
písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň
odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).
27.6 Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods.
27.7 Ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi,
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márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.
27.8 Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v
rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok
podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení
použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ určí
primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
27.9 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 27.8 , verejný
obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva
spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako
druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití
prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania
informácie podľa prvej vety.
27.10 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú
súčinnosť, verejný obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude
uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa
prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň
odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
27.11Ak nie je potrebné podľa odseku 27.8 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo
uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy, lehota na poskytnutie súčinnosti nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní.
27.12 Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
27.13 Povinnosť podľa bodu 27.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy,
ktorá je výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.
27.14 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa
ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si
od úspešného uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok
podľa ZVO u všetkých subdodávateľov.
27.15 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich
zmeny, má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
27.16 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v
obchodnom, súdnom alebo inom spore.
27.17 Úspešný uchádzač sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické
b)
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postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie predmetu
zákazky spoločne.
27.18 Úspešný uchádzač je povinný v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť na plnenie
predmetu zákazky koordinátora bezpečnosti práce.
28. Zmena zmluvy počas jej trvania
28.1 Podľa zákona o VO je možné meniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania za podmienok uvedených v ustanovení § 18 bez odporúčania Rady UVO.
28.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu
zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe
zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“, uvedenej v Kapitole B.3 – Obchodné
podmienky týchto súťažných podkladov. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k
porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny
subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.
28.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.
Časť VII
Etika vo verejnom obstarávaní
29. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
29.1 V súlade s ust. § 57 ods. 1 ZVO Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo
jeho časť, ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d) jeho zrušenie nariadil úrad
Podľa § 57 ods. 2 ZVO Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť
aj vtedy, ak sa menili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu
postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno
od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa
zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v
predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna
ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný
zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
29.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
30. Konflikt záujmov
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30.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o
konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia
pretrvávania konfliktu záujmov.
30.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú
najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného
obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.
31. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní
31.1 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na Etický kódex záujemcu/uchádzača vo
verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača,
záujemcu, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty
sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej
hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami
poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel
dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf .
Časť VIII
Dôvernosť vo verejnom obstarávaní
32 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
32.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač
označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto
zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované
za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) až f) a
odsekov 3 až 5 a § 116 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosti zverejňovania zmlúv
podľa osobitného predpisu, ako aj povinnosti predložiť dokumentáciu o tejto zákazke
poskytovateľovi NFP, resp. ním určenej organizácii/agentúre, pokiaľ je zákazka financovaná z
nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie
spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ
nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu
uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných
informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť
informácií.
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32.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil
niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie,
ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v
súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie
mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.
32.3 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa
nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať informácie o obsahu
ponúk.
Časť IX.
Revízne postupy
33. Žiadosť o nápravu
33.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy
boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby
podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva
na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve
na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti
o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom
alebo osobou podľa § 8.
33.2 Žiadosť o nápravu sa doručuje
a) v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie
žiadosti o nápravu umožňuje,
b) v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písm. a) doručenie žiadosti o nápravu
neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka,
nerealizuje funkcionalitou informačného systému.
33.3 Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného
systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú
dňom jej odoslania.
33.4 Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému
poskytnuté finančné prostriedky na poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác
alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
33.5 Námietky sa doručujú
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a) kontrolovanému
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie
námietok umožňuje,
2. v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok
neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú,
nerealizuje funkcionalitou informačného systému a
b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu alebo
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie
námietok úradu umožňuje.
1.

33.6 Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému,
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich
odoslania.
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Príloha č. 1

Krycí list ponuky
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Názov zákazky: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Obsah ponuky:
Zoznam súborov ponuky*
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Čestne vyhlasujeme, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú
skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený
kompletne a úplne.
Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme
využívať naše konto s užívateľským menom ......................................*na portáli
www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním
do nášho konta s užívateľským menom ......................................* na portáli www.ezakazky.sk,
pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti.

Dátum: ..........................................
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Podpis:...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 2
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov
Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
1.Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo ", ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme
s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1 – „Opis
predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob určenia ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky dodanie
predmetu zákazky“ týchto SP.
2.Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3.Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme
porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí,
že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom,
bude zo súťaže vylúčená.
4.Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia,
6.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7.Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti
s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá
Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania
a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre
verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení
resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené).
Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v
súhlase označí za dôverné.
Dátum: .........................................
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Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "

1.

2.

3.

4.

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky (ďalej len
„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len
„zákazka“) oznámením na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného
obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod
číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
som nevyvíjal 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 v súťaži,
som neposkytol 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 [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis
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Príloha č. 4

Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:
Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o
zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý
pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno,
priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú
osobu)
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú splnomocnenie
splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a
priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o
právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny
(vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.................................na konanie v
mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na
predmet zákazky „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo ", na doručovanie dokumentov
od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky
verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej
dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania,
a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
(doplniť podľa potreby)
Splnomocnenie prijímam:
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
Poznámka:
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

34

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku pre predmet zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú
nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Ponuka sa vyhodnocuje na základe:
Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH,
Uchádzač ocení „Návrh na plnenie kritérií“ pre príslušnú časť predmetu zákazky:
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
V prípade Čerstvej zeleniny a Čerstvého ovocia uchádzač/záujemca do Návrhu na plnenie
kritérií vpíše priemernú cenu na základe sezónnosti. Teda uvedie cenu zeleniny a ovocia
mimo sezónny a v sezónne ( v súlade so Sezónnym kalendárom pre zeleninu a Sezónnym
kalendárom pre ovocie a priemer týchto cien. ( Komisia verejného obstarávateľa bude
vyhodnocovať víťazného uchádzača na základe priemeru cien)
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok.
b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady
a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač
vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na osobnú
konzultáciu v stanovenej lehote.
c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšej ceny v EUR s DPH. Komisia
vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet
zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny . Uchádzačov, ktorých ponuky neboli
vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou
cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám
bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná
všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
OSOBNÉ POSTAVENIE
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný
obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú časť predmetu zákazky: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný
obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú časť predmetu zákazky.
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým
potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu- doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým
nedoplatkom voči daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému
úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje túto podmienku účasti doloženým potvrdením
miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri
mesiace.
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d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 , v ktorom vyhlási,
že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady. Hospodársky subjekt môže uviesť aj informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné
doklady v needitovateľnej forme napr. „pdf“. Ak uchádzač predkladá jednotný európsky
dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné forme napr. „pdf“. Tieto súbory
uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.
Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. „Globálny údaj“, že spĺňa
podmienky účasti.
Uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 z dôvodu, že
verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa
osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s §
152 ods. 1 ZVO.
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Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou
alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu záujemcu.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov
požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo
úradne osvedčená kópia všetkých dokladov) pre príslušnú časť predmetu zákazky: „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Bod 1.
38

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky, zahraničnej banky alebo
pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu
vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie,
za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania
činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku
dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za
obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania
činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej
banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť
nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má
otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých
predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.1.
Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupovať podľa §
33 ods. 2 a 3. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok
účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm.
e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
V súlade § 33 ods. 2 ZVO: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzača verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej
zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem
§ 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7.
V súlade § 33 ods. 3 ZVO : Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby
uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
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UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyžadovanej verejným obstarávateľom
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov
skupiny spoločne.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky
subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho
priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje
podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých
dokladov) pre príslušnú časť predmetu zákazky nasledovne: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Bod 1.
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
spôsobom podľa § 35 ZVO
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov Čerstvé kuchynsky opracované mäso:
a) Doklad o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č.
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre
všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu,
vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly
hygieny potravín HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín
a nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu
zdravotných rizík.
b) Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR alebo Úradne overené rozhodnutie o schválení
prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
výrobcu, od ktorého bude dodávať obstarávané mäso.
c) Platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej
spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle
potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe
zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a
potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu
predmetu zákazky. Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača
spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie,
manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v
Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie.
d) Uchádzač k splneniu podmienok účasti predloží kópiu udeleného platného certifikátu
bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000 „Systémy manažérstva
bezpečnosti potravín ),
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
e)Dohoda
ATP
Je to medzinárodná dohoda o preprave rýchlo sa kaziteľných potravín a špeciálnych
dopravných prostriedkoch, ktoré sa musia použiť. Je pravidelne aktualizovaná EU
hospodárskou komisiou (EHK). Dohoda sa vzťahuje na každú prepravu, ktorá je vykonávaná
cestnou, železničnou prípadne námornou dopravou /vtedy musí byť v špeciálnych prepravných
jednotkách, ktoré sa dajú prepravovať aj inými druhmi dopráv/. ATP tiež sleduje aj
hygienické požiadavky na manipuláciu s potravinami a sú uvedené v 7. oddiely
potravinového kódexu SR – „Hygiena dopravy a prepravy“. Aby všetko bolo v poriadku /s
dopravnými jednotkami/ dohliada na to Technický skúšobný ústav Piešťany – má poverenie od
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Potravinový kódex SR stanovuje požiadavky na:
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Zdravotnú neškodnosť a hygienu potravín
Zloženie a kvalitu potravín
Technologické postupy používané pri výrobe
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Balenie potravín
Manipuláciu s potravinami
Zásady odberu vzoriek. Hygienické požiadavky PK SR je povinný dodržiavať každý,
kto ich vyrába alebo s nimi manipuluje a týkajú sa hygieny budov, výrobných
miestností, predajní aj zamestnancov. Medzi najdôležitejšie požiadavky PK SR na
vozidlá patrí:
 Vozidlá musia mať osvedčenie od štátnej veterinárnej správy
 Vozidlá musia byť označené tak, aby bolo jasné, že prepravujú potraviny
 Osádka musí maž zdravotný preukaz
 Dôležitý v ATP je systém HACCP : tento systém umožňuje analýzu všetkých možných
nebezpečenstiev. Cieľom tohto systému je zaistiť bezchybnosť potravín
a minimalizovať zdravotné nebezpečenstvo.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
Bod 2.
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
spôsobom podľa § 35 ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Kópia dokladu o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č.
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre
všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať
a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín
HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie
výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík.
b) Kópia úradne overeného rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR.
c) Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal
rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu b).
d) Kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO
22000 „Systémy manažérstva bezpečnosti potravín“)
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
e) Dohoda ATP
Je to medzinárodná dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín a špeciálnych dopravných
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prostriedkoch, ktoré sa musia použiť. Je pravidelne aktualizovaná EU hospodárskou komisiou
(EHK). Dohoda sa vzťahuje na každú prepravu, ktorá je vykonávaná cestnou, železničnou
prípadne námornou dopravou /vtedy musí byť v špeciálnych prepravných jednotkách, ktoré sa
dajú prepravovať aj inými druhmi dopráv/. ATP tiež sleduje aj hygienické požiadavky na
manipuláciu s potravinami a sú uvedené v 7. oddiely potravinového kódexu SR –
„Hygiena dopravy a prepravy“. Aby všetko bolo v poriadku /s dopravnými jednotkami/
dohliada na to Technický skúšobný ústav Piešťany – má poverenie od ministerstva dopravy,
pôšt
a telekomunikácií.
Potravinový kódex
SR
stanovuje požiadavky na:







Zdravotnú neškodnosť a hygienu potravín
Zloženie a kvalitu potravín
Technologické postupy používané pri výrobe
Balenie potravín
Manipuláciu s potravinami
Zásady odberu vzoriek. Hygienické požiadavky PK SR je povinný dodržiavať každý,
kto ich vyrába alebo s nimi manipuluje a týkajú sa hygieny budov, výrobných
miestností, predajní aj zamestnancov. Medzi najdôležitejšie požiadavky PK SR na
vozidlá patrí:
 Vozidlá musia mať osvedčenie od štátnej veterinárnej správy
 Vozidlá musia byť označené tak, aby bolo jasné, že prepravujú potraviny
 Osádka musí maž zdravotný preukaz
 Dôležitý v ATP je systém HACCP : tento systém umožňuje analýzu všetkých možných
nebezpečenstiev. Cieľom tohto systému je zaistiť bezchybnosť potravín
a minimalizovať zdravotné nebezpečenstvo.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
Bod 3.
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
spôsobom podľa § 35 ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Kópia dokladu o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č.
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre
všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať
a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín
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b)

c)
d)

e)

HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie
výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík.
Kópia dokladu o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou vydaný Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR podľa čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a výsledok
z poslednej kontroly.
Kópia dokladu o vykonanom rozbore plodov na prítomnosť nežiaducich látok (ťažké kovy,
rezíduá pesticídov, dusičnany) akreditovaným laboratóriom alebo výskumným ústavom
Uchádzač k splneniu podmienok účasti predloží kópiu udeleného platného certifikátu
bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000 „Systémy manažérstva
bezpečnosti potravín“) .Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Dohoda ATP
Je to medzinárodná dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín a špeciálnych dopravných
prostriedkoch, ktoré sa musia použiť. Je pravidelne aktualizovaná EU hospodárskou komisiou
(EHK). Dohoda sa vzťahuje na každú prepravu, ktorá je vykonávaná cestnou, železničnou
prípadne námornou dopravou /vtedy musí byť v špeciálnych prepravných jednotkách, ktoré sa
dajú prepravovať aj inými druhmi dopráv/. ATP tiež sleduje aj hygienické požiadavky na
manipuláciu s potravinami a sú uvedené v 7. oddiely potravinového kódexu SR –
„Hygiena dopravy a prepravy“. Aby všetko bolo v poriadku /s dopravnými jednotkami/
dohliada na to Technický skúšobný ústav Piešťany – má poverenie od ministerstva dopravy,
pôšt
a telekomunikácií.
Potravinový kódex
SR
stanovuje požiadavky na:







Zdravotnú neškodnosť a hygienu potravín
Zloženie a kvalitu potravín
Technologické postupy používané pri výrobe
Balenie potravín
Manipuláciu s potravinami
Zásady odberu vzoriek. Hygienické požiadavky PK SR je povinný dodržiavať každý,
kto ich vyrába alebo s nimi manipuluje a týkajú sa hygieny budov, výrobných
miestností, predajní aj zamestnancov. Medzi najdôležitejšie požiadavky PK SR na
vozidlá patrí:
 Vozidlá musia mať osvedčenie od štátnej veterinárnej správy
 Vozidlá musia byť označené tak, aby bolo jasné, že prepravujú potraviny
 Osádka musí maž zdravotný preukaz
 Dôležitý v ATP je systém HACCP : tento systém umožňuje analýzu všetkých možných
nebezpečenstiev. Cieľom tohto systému je zaistiť bezchybnosť potravín
a minimalizovať zdravotné nebezpečenstvo.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
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Bod č.4
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
spôsobom podľa § 35 ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Kópia dokladu o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č.
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre
všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať
a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín
HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie
výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov.
Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia,
ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, hospodársky
subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky
subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho
priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje
podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Uchádzač môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa §
34 ods. 3. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti,
ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak
ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
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V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním,
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1
písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je nákup „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti
a účinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od
doručenia objednávky vždy v čase o 06.45 hod. každý deň alebo na základe určenia vedúceho
príslušnej školskej jedálne uvedené v písomnej objednávke.
Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu,
množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
Miesto dodania predmetu obstarávania sú odberné miesta verejného obstarávateľa:
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
Termín dodania predmetu zákazky: 24 mesiacov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s
predpokladanou dobou účinnosti 24 mesiacov.
Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého kuchynského opracovaného mäsa a
mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v
najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v
týchto súťažných podkladoch a 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. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú
upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu
zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. 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.
3.Minimálne požiadavky na predmet zákazy:
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Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
3.1 Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa
nesmie javiť znaky:
 po rozmrazení alebo zmrazení
 obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti
 cudzieho zápachu
V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo
rozmrazené mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.
3.2 vysledovateľný pôvod mäsa :
 hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o
krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku ,
 bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine
kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku
 Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí
obsahovať Referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité.
Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.
 Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí
obsahovať Kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie
povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.
3.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania
čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky
najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného
tovaru.
3.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené mäso“ víťazný
uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje:
 názov potraviny,
 údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“
 netto množstvo podľa osobitného predpisu,
 dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava
svoje úžitkové vlastnosti.
3.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej
na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3.
V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac
ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto
skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.
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3.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.
3.7 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety
zákazky , ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa a mäsových
výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov
školy.
3.8 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa
počas trvania rámcovej dohody.
3.9 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa
parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu
minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na
základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso
nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu
a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality
dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé
porušenie zmluvy.
3.10 Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie
požiadaviek na ich výrobu, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade
s Vyhláškou 83/2016 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky zo dňa 14. januára 2016.
3.11 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa
sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo
lepších technických vlastností a kvality.
3.12
Požiadavky na
mäsový
výrobok
(1) Mäsový výrobok spĺňa tieto organoleptické požiadavky:
a) ak ide o povrchový vzhľad a farbu, nie je povrchovo znečistený, technologický
obal nie je porušený okrem porciovania, tvar nie je deformovaný, ak taký tvar
nesúvisí priamo s technológiou výroby; údený mäsový výrobok má povrch
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rovnomerne zaúdený bez veľkých dotykových škvŕn a bez znečistenia
udiarenskou čerňou,
b) vzhľad a farba nákroja zodpovedá použitej surovinovej skladbe a technológii,
nákroj neobsahuje chrupavkovité a nespracovateľné časti, a ak ide o výrobok s
vložkou, vložka sa samovoľne neoddeľuje od spojky; pri nakrojení výrobku
nedochádza k uvoľneniu vody a tuku,
c) konzistencia je charakteristická pre každú skupinu mäsových výrobkov, je
krájateľný alebo roztierateľný,
d) má vôňu po použitých surovinách bez cudzích pachov, a ak ide o údený mäsový
výrobok, po údení,
e) má chuť po použitých surovinách bez cudzích príchutí, a ak ide o údený mäsový
výrobok, po údení.
(2) Mäsový výrobok sa po výrobe čo najrýchlejšie vychladí, skladuje a prepravuje
sa tak, aby vnútorná teplota výrobku bola v súlade s kritériami jeho začlenenia
podľa odseku 3.
(3) Chladený mäsový výrobok sa po výrobe ochladí a pri ďalšej manipulácii a
umiestňovaní na trh sa udržiava pri týchto teplotách:
a) najviac 4 °C, ak ide o mäkký mäsový výrobok, varený mäsový výrobok, pečený
mäsový výrobok a mäsovú polokonzervu,
b) najviac 7 °C, ak ide o surové solené mäso,
c) najviac 12 °C, ak ide o údenú slaninu.
(4) Mäkký mäsový výrobok, trvanlivý tepelne opracovaný mäsový výrobok,
varený mäsový výrobok, pečený mäsový výrobok, tepelne opracované solené
mäso, tepelne opracovaná slanina a vnútornosti v tepelne opracovanom výrobku
sa vystavia vo všetkých častiach tepelnému účinku zodpovedajúcemu pôsobeniu
teploty najmenej 70 °C v trvaní najmenej 10 minút.
(5) Ak v označení názvu mäsového výrobku je uvedený konkrétny druh časti
jatočne opracovaného tela zvieraťa, výrobok sa vyrába z tejto anatomickej časti
tela zvieraťa.
(6) Mäsový výrobok určený na konzumáciu v teplom stave sa posudzuje v
studenom aj teplom stave; chuť tohto výrobku sa posudzuje len v teplom stave.
(7) Podľa použitej teploty možno mäsový výrobok upravovať údením
a) studeným dymom pri teplote 8 °C až 24 °C,
b) teplým dymom pri teplote 25 °C až 69 °C,
c) horúcim dymom pri teplote 70 °C až 100 °C.
(8) Mäsové výrobky sa podľa teplotných podmienok v celom priebehu
manipulácie a umiestňovania na trh členia na tieto druhy:
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a) chladený mäsový výrobok, ktorý môže mať vo všetkých častiach teplotu
najviac 4 °C, okrem mäsového výrobku uvedeného v odseku 3 písm. b) a c),
b) trvanlivý mäsový výrobok, ktorý možno skladovať a uchovávať pri teplote
okolitého prostredia,
c) mäsová konzerva, ktorú možno skladovať a uchovávať pri teplote okolitého
prostredia, pričom je chránená pred mrazom.
(9) Mäsové výrobky sa členia na tieto skupiny:
a) mäkký mäsový výrobok,
b) trvanlivý mäsový výrobok,
c) varený mäsový výrobok,
d) pečený mäsový výrobok,
e) solené mäso,
f) mäsová polokonzerva a mäsová konzerva.
3.13
Označovanie mäsového výrobku
(1) Mäsový výrobok, ktorý
nemožno z technických príčin
označiť na obale prichádzajúcom
do priameho styku s výrobkom, sa
označí rovnakými údajmi v
dodacích dokladoch.
(2) Ak sa na výrobu mäsového
výrobku použijú vnútornosti, v
označení zloženia sa uvedie druh
zvieraťa, z ktorého boli vnútornosti
získané.
(3) Mäsový výrobok, ktorý nie je
označený na priamom obale,3) a
mäsový výrobok vopred nakrájaný
alebo vybalený v predajni
predajcom sa označí pri predaji
spotrebiteľovi
v
blízkosti
mäsového výrobku aspoň týmito
údajmi:
a) názov mäsového výrobku,
b) obchodné meno a sídlo výrobcu,
c) dátum spotreby,
d) označenie zložiek alebo látok
spôsobujúcich
alergiu
alebo
neznášanlivosť.
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(4) Dátum spotreby mäsového
výrobku alebo dátum jeho
minimálnej trvanlivosti určený
výrobcom alebo baliarňou sa
určuje podľa podmienok výroby,
skladovania a prepravy a podľa
spôsobu balenia tak, aby sa
zaručilo, že do uvedeného dátumu
bude mäsový výrobok bezpečný.
(5) V bezprostrednej blízkosti
čerstvo nakrájaného mäsového
výrobku sa uvedie informácia pre
spotrebiteľa „čerstvo nakrájané“.
3.14 Umiestňovanie mäsového
výrobku na trh
(1) Mäsový výrobok okrem mäsového výrobku baleného do
prírodných obalov môže predajca krájať len bez obalu.
(2) Nebalený, predajcom vopred nakrájaný mäsový výrobok
možno predávať najneskôr do 24 hodín od jeho nakrájania; ak
ide o trvanlivý mäsový výrobok, do 48 hodín. Trvanlivosť
mäsového výrobku vybaleného z pôvodného obalu, v ktorom
bol balený vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére alebo bez
tohto ošetrenia, po porušení tohto obalu je určená výrobcom.
O čase a dátume nakrájania alebo vybalenia sa vedie v
predajni evidencia.
Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny
Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup a dodávka vysoko mrazených potravín. Tovar musí byť dodaný
nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa
požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a 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.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová
skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto
súťažných podkladoch.
2. 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.
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Špecifikácia predmetu zákazky
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1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov . Tovar musí byť
dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou
pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a 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 na miesto určenia.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová
skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto
súťažných podkladoch.
2. 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.
3. Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
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:
- syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad
- jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 variabilných mliečnych baktérií
probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných
látok,
- ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90% mliečnej zložky
a max. 7% cukru (v prípade školského stravovania) alebo medu, 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.
3.1 Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby, všetky
produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby.
3.2 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.
3.3 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa
tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších
technických vlastností a kvality.
3.4 Množstvá a sortiment tovarov sú určené od súčasného počtu a zloženia stravníkov a nie sú
pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet aj zloženie počas zmluvného vzťahu môže
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zmeniť - zvýšiť, resp. znížiť. Na základe toho môže obstarávateľ množstvá a sortiment upraviť
podľa aktuálnych stavov. Zvýšenie, zmena sortimentu alebo zníženie objemu zákazky je
prípustné za predpokladu neprekročenia celkovej ceny zákazky.
3.5 Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opisnom formulári
alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu.
3.6 V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé
vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať
tovar alebo jeho časť. Túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste a vadný tovar odovzdá
vodičovi, ktorý ho odoberie späť. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť zrejmé
vady tovaru, resp. ho vymeniť.
3.7 V prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku
s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby,
spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku) 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.
3.8 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j.
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia,
poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a
Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom
jazyku.
3.9 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.
3.10 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom
Objednávateľa kontrolným orgánom
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 7 Pekárske potraviny
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlynské výrobkov a pekárenských výrobkov .
Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s
vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných
podkladoch a 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. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené
pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je
podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
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2. 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.
3. Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 7 Pekárenské potraviny
Požiadavky na chlieb, pečivo:
- preferujeme celozrnný chlieb a pečivo s obsahom soli nižším ako 1,8 g/ 100 g výrobku,
- deťom podávame čerstvý chlieb a pečivo bez posýpky soľou na povrchu,
- bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako ½.
3.1 Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v
zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č.2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byť označený na
obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a § 3
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
3.2 Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet
zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.
3.3 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.
3.4 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom
Objednávateľa kontrolným orgánom
3.5 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa
sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo
lepších technických vlastností a kvality.
Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje
Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup a dodávka nealkoholických nápojov. Tovar musí byť dodaný
nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa
požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a 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.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová
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skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto
súťažných podkladoch.
2. 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.
Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. Tovar musí byť dodaný
nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu
podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a 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 na miesto určenia. Množstvá
jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba
jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných
podkladoch.
2. 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.
3. Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Čerstvá zelenina a Čerstvé ovocie
3.1 kvalitu ovocia a zeleniny s výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:
 neporušené, zdravé (vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou, alebo inak poškodené,
tak, že nie sú vhodné na spotrebu),
 čisté (bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok),
 bez škodcov alebo poškodení spôsobenými škodcami, ktoré ovplyvnia dužinu,
 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,
 bez cudzieho pachu a chuti,
 výrobky musia znášať prepravu a manipuláciu a byť doručené na miesto určenia vo
vyhovujúcom stave,
 plody musia byť toho istého pôvodu, odrody alebo obchodnej triedy a kvality.
3.2 zrelosť:
 plody musia dokazovať uspokojivú zrelosť a nesmú byť prezrelé,
3.3 označovanie pôvodu produktov:
 v prípade tovaru pochádzajúceho z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny
pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v
krajine určenia.
 Verejný obstarávateľ preferuje produkty mierneho pásma, resp. pri sezónnom ovocí a
zelenine preferuje regionálny sortiment.
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3.4 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.
3.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety
zákazky, ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh ovocia a zeleniny
na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov školy.
3.6 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas
trvania rámcovej dohody.
3.7 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude vykonávať kontrolu
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa
parameter čerstvosti (overením aký čas zostáva do dátumu spotreby, resp. minimálnej
trvanlivosti). Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy (na základe zmyslového
posúdenia farby, vône tovaru). Ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodávaného
tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie dohody.
3.8 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa
tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších
technických vlastností a kvality.
3.9 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom
Objednávateľa kontrolným orgánom
Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup a dodávka surových živočíšnych alebo rastlinných olejov a tukov.
Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s
vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných
podkladoch a 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. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené
pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je
podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. 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.
Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rôznych potravinárskych výrobkov. Tovar musí byť
dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa
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požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a 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.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová
skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto
súťažných podkladoch.
2. 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.
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
1. Uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa ponúkne konkrétny výrobok
minimálne s vlastnosťami požadovanými verejným obstarávateľov s uvedením obchodného
názvu konkrétneho tovaru. Uchádzač ponúkne tovary, ktoré sú v súlade so slovenskou
technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením,
so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo s technickým
referenčným systémom zavedeným európskou normalizačnou organizáciou, ak táto norma
obsahuje aj výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným obstarávateľom; uchádzač vo
svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že ponúkané tovary spĺňajúce príslušnú normu
zároveň spĺňajú výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným obstarávateľom.
2. Uzatváranie zmluvy so subdodávateľom
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v dohode najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch:
 predmet subdodávky,
 identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
 čestné vyhlásenie uchádzača, že každý navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr
v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní,
2.2 Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu o
subdodávateľoch počas plnenia dohody. V prípade potreby zmeny subdodávateľa, je
úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 (piatich)
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu uvedeného
v bode 2.1.tejto časti súťažných podkladov.
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B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1.Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v
EUR (€, eur) prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine
sídla uchádzača. Navrhovaná zmluvná cena je cena maximálna za celý požadovaný predmet
zákazky, t.j. súčet všetkých položiek výkazu položiek.
2. Do ceny treba započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2
a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z prípadne podľa
ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. Cena za
plnenie predmetu zmluvy je stanovená ako cena maximálna počas jej platnosti a musia v nej
byť zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty
sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Jednotkové ceny za predmet zákazky musia zahŕňať
všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu tejto zákazky.
3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v
ponuke uvedie v zložení (podľa výkaz položiek):
1. jednotková cena v EUR bez DPH
2. položková cena v Eur bez DPH (za položku – jednotková cena vynásobená počtom merných
jednotiek)
3. celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky
4. sadzba DPH v %
5. výška DPH v EUR
6. celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zákazky.
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v predloženej ponuke na túto skutočnosť verejného
obstarávateľa upozorní a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH ako navrhovanú zmluvnú
cenu celkom.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu podľa
bodu 3 a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, je povinný upozorniť
v ponuke. Podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov sú zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a
je registrovaná pre daň podľa § 7 povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z
iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby
podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku (Smernica Rady 2006/112/ES - tzv. „reverse charge“
mechanizmus).
6. Cenu predmetu zákazky je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného
dodatku k zmluve, v súlade s § 18 ZVO, v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov
( ako sú napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu),
ktoré môžu ovplyvniť cenu predmetu zákazky. Zmena dohodnutej ceny nemôže mať za
následok zvyšovanie ceny plnenia alebo jeho časti v rozpore s príslušnými ustanoveniami § 18
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ZVO alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech úspešného uchádzača, s ktorým
sa zmluva uzatvorila.
7. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez
poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zákazky v EUR verejný obstarávateľ
uhradí na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti do 60 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za
splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba.
8. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací
protokol potvrdený oprávneným zástupcom uchádzača/predávajúceho a oprávneným
zástupcom verejného obstarávateľa/Objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia
odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky v súlade so zmluvou. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ/ Objednávateľ má právo vrátiť ju
úspešnému uchádzačovi/zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V
takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre verejného
obstarávateľa/ Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry verejnému
obstarávateľovi/ Objednávateľa.
9. Ak má úspešný uchádzač sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej
republiky, faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní
odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať služby od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto
verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy,
ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.
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Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 1
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Článok č. I.
Zmluvné strany
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)

zabezpečenia

Článok č. II.
Úvodné ustanovenia
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Základné potraviny pre
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Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové
výrobky, ktorej víťazom sa stal predávajúci.
2.Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových
objednávok medzi Predávajúcim a Kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a
kontinuálnu dodávku potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kolárovo v závislosti od požiadaviek a potrieb Kupujúceho, za podmienok ustanovených
touto zmluvou a jednotlivými čiastkovými objednávkami. Vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, pokiaľ čiastková objednávka
uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvy neustanoví inak.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

Článok č. III.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy
riadne a včas dodávať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 „Zoznam tovaru –
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky
opracované mäso a mäsové výrobky tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) a záväzok
Kupujúceho riadne a včas dodaný tovar od Predávajúceho prevziať a zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v súlade s čl. V. tejto zmluvy, a to na základe
čiastkových objednávok uzatváraných medzi Predávajúcim a Kupujúcim za podmienok
ustanovených touto zmluvou.
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.
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.
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.
Článok č. IV.
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku III. tejto zmluvy
priebežne počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl.
IV. bod 2 tejto zmluvy, v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase o
06:45 hod. , každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne
uvedené v písomnej objednávke.
Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatia:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo,
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3. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální
podľa miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,
požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu
za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie čerstvé kuchynsky opracované mäso
a mäsové výrobky.
6. 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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov
v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR
potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7. 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.
8. Predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o
hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v
zmysle potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na
základe zmluvného vzťahu s dopravcom, predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu
uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá,
ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky a to do 3 pracovných dní odo dňa
uzavretia zmluvy.
9. Nesplnenie povinností predávajúcim v zmysle bodu 8. tohto článku zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy pre
kupujúceho.
Článok č. V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v prílohe č. 1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu,
dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
3. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných
podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. Predávajúci sa zaväzuje
kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia
tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne ceny“), a to aj bez
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vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po
dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
4. Kupujúci má právo realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej trhovej ceny
tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky aspoň raz za obdobie
šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za zamýšľanú
objednávku.
5. Aktuálna trhová cena tovaru sa určí ako cena určená priemerom medzi tromi najnižšími
cenami zistenými na trhu podľa nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy.
6. Zisťovanie aktuálnej trhovej ceny tovaru musí byť realizované prostredníctvom minimálne
troch nezávislých cenových ponúk, ak v čase ich zisťovania existujú, na každú položku tovaru,
ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky na dodanie tovaru. Kupujúci bude
posudzovať cenové ponuky na identický alebo zastupiteľný tovar, ktorý bude dodaný za
rovnakých (resp. nie menej výhodných) obchodných podmienok dodania dohodnutých v tejto
zmluve.
7. Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za aktuálnu
trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca

1.
2.

3.

4.

Článok č. VI.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku zo strany kupujúceho.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XIII. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu byť
len také komodity, ktoré patria do kategórie čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové
výrobky, v opačnom prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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.
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Článok č. VII.
Možnosť odmietnutia tovaru
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného čiastkovou objednávkou, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Kupujúci má právo odmietnuť dodaný tovar aj v prípade, ak:
a) hovädzie mäso na dodacom liste okrem iných povinných údajov nebude
obsahovať
referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité alebo
b) bravčové mäso na dodacom liste okrem iných povinných údajov nebude obsahovať kód
dodávky, kde bolo zviera chované a zabité.
3. Kupujúci, prostredníctvom vedúcich príslušných školských jedálni pri realizácii dodávok
tovaru predávajúcim, bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či
dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas
zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na
základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa
mäsa. Mäso a mäsové výrobky nesmú javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu
vody, bez cudzieho zápachu a mastných a krvavých častí. V prípade ak predávajúci poruší
zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude sa to považovať
za hrubé porušenie zmluvy a kupujúcemu vznikne právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Článok č. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite uvedený v čiastkovej objednávke
najneskôr do 24 hodín do príslušnej školskej jedálne kupujúceho, čo zodpovedný zamestnanec
potvrdí podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo elektronickej
objednávky (e-mail). V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci
nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.

Článok č. IX.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i
normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa zaväzuje, že
dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov a Potravinovému kódexu SR.
2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok
tejto zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel.
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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, najneskôr do uplynutia záručnej doby - Záručná doba stanovená
výrobcom bude vyznačená na obaloch.
3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu čerstvý tovar v prepravkách. Na tovare sa nesmú
vyskytovať známky odmrazenia respektíve zmrazenia. Čerstvé kuchynsky opracované mäso
musí byť bez cudzieho zápachu a cudzej príchute, ako aj bez mastných častí a obsahu vody.
Ďalej musí byť dodané riadne vykostené, začistené, bez franforcov, krvných zrazením a trhlín.
4. 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.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako
jednu tretinu z doby spotreby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti
stanovené kvalitatívnymi parametrami.
6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď. Ak kupujúci zistí zjavné vady pri dodaní tovaru
vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho odmietnuť t.j. neprevziať, a to v takom
množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje, tým, že si voči predávajúcemu uplatní
reklamáciu ihneď i s odôvodnením. Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo
chýbajúceho množstva alebo nárok na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný
najneskôr do 30 minút od uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo,
pričom nárok na náhradu škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
Článok č. X.
Sankcie
1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30,Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného
dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných
dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
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2. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
3.

4.

5.
6.

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v
dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je
kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu preukázateľných
nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho.
Všetky
preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo
odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie a predávajúcemu doručí,
vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú pokutu,
náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke predávajúceho na
uhradenie kúpnej ceny. V prípade, ak nie je možné alebo sa neuplatní vzájomné započítanie
alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok z omeškania,
preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej
strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady
podľa zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá
mu omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej
výške zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. XI.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
v súlade s odsekom 2 tohto článku zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
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porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
5. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené, sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Zoznam tovaru – „Základné
potraviny pre Mesto Komárno " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované
mäso a mäsové výrobky.
5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 2
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt: Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)

zabezpečenia

a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 2 Vysoko
mrazené potraviny, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal
predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu
po dobu 24 mesiacov
predmet
zmluvy: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 2 Vysoko mrazené
potraviny
2. Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín príslušnej
školskej jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy
priebežne počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II.
bod 2 tejto zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky vždy v čase
o 06.45 hod. každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené
v písomnej objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia:
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
3. Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavených vedúcimi školských
jedální podľa miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,
požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej dohody,
a to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci vyhlasuje, že
je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený dodávať tovar
kupujúcemu.
5.Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie vysoko mrazené potraviny.
6.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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7.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.

71

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Článok č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných
podmienok pre výpočet DPH.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy,
a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za aktuálnu
trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

1.
2.

3.

4.
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Článok č. IV.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XII. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie vysoko mrazené potraviny, v opačnom
prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený
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vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti
faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo
vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke do
príslušnej školskej jedálne kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky
predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. Zodpovedný zamestnanec mesta –
vedúci príslušnej školskej jedálne príp. ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru potvrdí
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a Potravinovému kódexu SR.
2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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.
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4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
Článok č. VIII.
Obaly a balenie výrobkov
1. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich
pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi.
2. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi:
- názov výrobku
- obchodné meno výrobcu
- hmotnosť výrobku
- dátum spotreby
- spôsob skladovania
- zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom
č.
152/1995 Z. z. o potravinách.
Článok č. IX.
Sankcie
1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 30,-Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo
74

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru,
alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu
preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si
uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne uvedie a
predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
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.
Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.

Článok č. X.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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3. Kupujúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.

1.
2.
1.

3.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha
č. 1 tejto zmluvy tvorí: Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania – „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 3
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)

zabezpečenia

Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 3 Mlieko a
mliečne výrobky, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu trvania tejto zmluvy 24
mesiacov: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne
výrobky.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín príslušnej
školskej jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto
zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky vždy v čase o 06.45 hod.
každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v písomnej
objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia:
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
3. Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavených vedúcimi školských
jedální podľa miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,
požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej dohody,
a to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
5. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
6.Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie mlieko a mliečne výrobky.
7.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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7.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.
8.Predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o
hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle
potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe
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zmluvného vzťahu s dopravcom, predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu uzavretú
zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú
spôsobilé na prepravu predmetu zákazky a to do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.
9.Nesplnenie povinností predávajúcim v zmysle bodu 8. tohto článku zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Článok č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene
zákonných podmienok pre výpočet DPH.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej
len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre
vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý
má byť predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar
za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok č. IV.
Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XII. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie Mlieko a mliečne výrobky, v opačnom
prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
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3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo
vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke do
príslušnej školskej jedálne kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky
predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. Zodpovedný zamestnanec mesta
– vedúci príslušnej školskej jedálne príp. ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru
potvrdí podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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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. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
Článok č. VIII.
Obaly a balenie výrobkov
1. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich
pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi.
2. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi:
- názov výrobku
- obchodné meno výrobcu
- hmotnosť výrobku
- dátum spotreby
- spôsob skladovania
- zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom č.
152/1995 Z. z. o potravinách.
Článok č. IX.
Sankcie
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1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 30,-Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo
oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru,
alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
2. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu
preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si
uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne uvedie a
predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
4. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. X.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle
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3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.

5.

Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kupujúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí: Tabuľka na
ocenenie predmetu obstarávania – „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický
celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky,
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 4
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt: Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)

zabezpečenia

a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 4 - Mlynské
výrobky, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu 24 mesiacov predmet
zmluvy: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 4 - Mlynské
výrobky
3. Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane
dovozu a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín
príslušnej školskej jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy
priebežne počas platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy
v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky vždy v čase
o 06.45 hod. každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené
v písomnej objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia:
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
3. Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavených vedúcimi školských
jedální podľa miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,
požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej dohody,
a to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci vyhlasuje, že
je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený dodávať tovar
kupujúcemu.
5.Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie mlynské výrobky.
6.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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7.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 č. III.
Kúpna cena
7. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
8. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
10. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných
podmienok pre výpočet DPH.
11. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy,
a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
12. Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za aktuálnu
trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok č. IV.
Platobné podmienky
5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
6. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XII. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie Mlynské výrobky, v opačnom prípade
kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
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8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo
vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke do
príslušnej školskej jedálne kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky
predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. Zodpovedný zamestnanec mesta –
vedúci príslušnej školskej jedálne príp. ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru potvrdí
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
4. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
10. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a Potravinovému kódexu SR.
11. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
12. 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.
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13. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
14. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
15. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
16. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
17. 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.
18. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
Článok č. VIII.
Obaly a balenie výrobkov
3. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich
pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi.
4. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi:
- názov výrobku
- obchodné meno výrobcu
- hmotnosť výrobku
- dátum spotreby
- spôsob skladovania
- zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom
č.
152/1995 Z. z. o potravinách.
Článok č. IX.
Sankcie
10. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 30,-Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo
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oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru,
alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
11. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
12. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu
preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si
uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne uvedie a
predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
13. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
14. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
15. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
16. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
17. 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.
18. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. X.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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9. Kupujúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
10. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
11. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
12. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.

4.
5.
4.

6.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha
č. 1 tejto zmluvy tvorí: Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania – „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 4 - Mlynské výrobky.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 5
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt: Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)

zabezpečenia

a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 5 Nealkoholické
nápoje, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.
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1.

3.

5.
6.
7.

8.

9.

Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu 24 mesiacov predmet tejto
zmluvy: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 5 Nealkoholické
nápoje.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín školskej
jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto
zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase o 06.45 hod., každý
deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v písomnej
objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatia:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo,
Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální podľa
miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto
a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska
záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej zmluvy, a
to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie nealkoholické nápoje.
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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
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 č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene
zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej
len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre
vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý
má byť predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar
za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok č. IV.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XI. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie nealkoholické nápoje, v opačnom prípade
kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo
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vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke
najneskôr do 24 hodín do príslušnej školskej jedálne kupujúceho, čo zodpovedný
zamestnanec mesta potvrdí podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
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Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
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6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
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Článok č. VIII.
Sankcie
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30,Eur
za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania
dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov,
ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu preukázateľných
nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho.
Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo
odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie a predávajúcemu
doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. IX.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo " Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 6
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
Zmluvné strany
Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt:
Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)

zabezpečenia

A
Predávajúci:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie
a Čerstvá zelenina, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal
predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu 24 mesiacov predmet tejto
zmluvy: „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a
Čerstvá zelenina.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín príslušnej
školskej jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2 tejto
zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky vždy v čase o 06.45 hod.
každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v písomnej
objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia:
a) Školská jedáleň Školská 6, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň Rábska 14, Rábska 14, Kolárovo
Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavených vedúcimi školských
jedální podľa miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru,
požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.
Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej dohody, a
to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie čerstvé ovocie a čerstvá zelenina.
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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
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.
Predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o
hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle
potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe
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zmluvného vzťahu s dopravcom, predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu uzavretú
zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú
spôsobilé na prepravu predmetu zákazky a to do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.
10. Nesplnenie povinností predávajúcim v zmysle bodu 9. tohto článku zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Článok č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných
podmienok pre výpočet DPH.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy,
a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za aktuálnu
trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok č. IV.
Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XII. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu byť
len také komodity, ktoré patria do kategórie čerstvé ovocie a čerstvá zelenina, v opačnom
prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
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3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo vystaviť
novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke do
príslušnej školskej jedálne kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky
predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. Zodpovedný zamestnanec mesta –
vedúci príslušnej školskej jedálne príp. ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru potvrdí
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i
normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa zaväzuje, že
dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V prípade,
ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar 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,
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

najneskôr do uplynutia záručnej doby - Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na
obaloch.
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.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať
vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru
a to aj písomne.
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. Kupujúci
má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok na dodanie
náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od uplatnenia reklamácie
kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu škody ostáva kupujúcemu
zachovaný.
Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď. Reklamáciu
skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie.
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.
V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti
za vady tovaru.
Článok č. VIII.
Obaly a balenie výrobkov
1. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich
pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi.
2. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi:
- názov výrobku
- obchodné meno výrobcu
- hmotnosť výrobku
- dátum spotreby
- spôsob skladovania
- zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom
č.
152/1995 Z. z. o potravinách.
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Článok č. IX.
Sankcie
1. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 30,-Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo
oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru,
alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
2. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom množstve, termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za
dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu
preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si
uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne uvedie a
predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
4. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. X.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dnom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle Občianskeho
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Kupujúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou
riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá
jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné porušenie
povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná
alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne
ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy v zmysle
Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a
nároku na zmluvnú pokutu.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
3.Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a tri pre kupujúceho.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí: Tabuľka na ocenenie
predmetu obstarávania – „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 6
Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina.
5.Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená
podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej
obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove , dňa .......................
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Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 7
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt:
Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)
a

zabezpečenia

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 7 Pekárenské
výrobky , podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu trvania tejto zmluvy: „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 7 Pekárenské výrobky.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín školskej
jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2
tejto zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase o 06.45 hod.,
každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené
v písomnej objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatia:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo,
3. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální podľa
miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované
miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita tovaru
z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu. Kupujúci si
vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej zmluvy, a to
očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu
za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie pekárenské výrobky.
6. 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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov
v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR
potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7. 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 č. III.
Kúpna cena
7. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
8. Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
10. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene
zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
11. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej
len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre
vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
12. Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý
má byť predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar
za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

1.
2.

3.

4.

Článok č. IV.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XI. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie Pekárenské výrobky, v opačnom prípade
kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo
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vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu, množstve,
druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke najneskôr do 24 hodín
do príslušnej školskej jedálne kupujúceho, čo zodpovedný zamestnanec mesta potvrdí
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.

1.

2.

3.

4.

Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
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5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.

1.

2.

3.

4.

109

Článok č. VIII.
Sankcie
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú
cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30,- Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného
dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných
dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený
účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú
cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu
preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si
uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie
a predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej
čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
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1.
2.

3.

4.

5.

vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu,
úrok z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná
strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam
zabezpečovaných povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá
mu omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej
výške zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. IX.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dnom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle Občianskeho
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá
jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné porušenie
povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná
alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne
ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy v zmysle
Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
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6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a
nároku na zmluvnú pokutu.

1.
2.
3.
4.
5.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo " Logický celok č. 7 Pekárenské výrobky.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená
podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej
obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárovo, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 8
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt: Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)
a

zabezpečenia

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 8 Surové
živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky , podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal
predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu trvania tejto zmluvy: „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje
a tuky.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín školskej
jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2
tejto zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase o 06.45 hod.,
každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené
v písomnej objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatia:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo,
3. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální podľa
miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované
miesto a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita tovaru
z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu. Kupujúci si
vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej zmluvy, a to
očíslovaným dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu
za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie surové živočíšne alebo rastlinné
oleje a tuky.
6. 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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov
v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR
potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7. 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 č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene
zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej
len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre
vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý
má byť predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar
za aktuálnu trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok č. IV.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XI. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuk,
v opačnom prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený
vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti
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faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo
vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu,
množstve, druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke
najneskôr do 24 hodín do príslušnej školskej jedálne kupujúceho, čo zodpovedný
zamestnanec mesta potvrdí podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.

1.

2.

3.
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Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
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5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
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2.
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Článok č. VIII.
Sankcie
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30,Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania
dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov,
ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu preukázateľných
nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho.
Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo
odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie a predávajúcemu
doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
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z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. IX.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dnom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle Občianskeho
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá
jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné porušenie
povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná
alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne
ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy v zmysle
Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
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6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a
nároku na zmluvnú pokutu.

1.
2.
3.
4.
5.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo " Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená
podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej
obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárovo, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 9
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka,
zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Kupujúci: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO:
00306517,
DIČ:
2021014776,
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt: Tel/fax: 035-7900914, fax:035-7900933,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing. Margita Gőghová
Vedúce školských jedální majú právo zastupovať kupujúceho vo veci
tovaru v cene a v kvalite v medziach tejto zmluvy.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, tel.: 035-7771808
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, tel: 035-7771274
(ďalej len „kupujúci“)
a

zabezpečenia

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet
obstarávania „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 9 Rôzne
potravinárske výrobky, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal
predávajúci.
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Článok č. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu po dobu trvania tejto zmluvy: „Základné
potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky.
Špecifikácia, jednotková cena, predpokladané množstvo, celková cena dodaného tovaru pre
školské jedálne ( ďalej len „ŠJ“ ), tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane dovozu
a vyloženia predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do skladu potravín školskej
jedálne.
Článok č. II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne
počas platnosti tejto zmluvy od 01.09.2021 do miesta dodania tovaru podľa čl. II. bod 2
tejto zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase o 06.45 hod.,
každý deň alebo na základe určenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené
v písomnej objednávke.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatia:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo,
3. Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální podľa
miesta dodania, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto
a lehotu plnenia, tak aby zo strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska
záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu. Kupujúci si vyhradzuje
právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto Rámcovej zmluvy, a to očíslovaným
dodatkom, po vzájomnej dohode s predávajúcim.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi
oprávnený dodávať tovar kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za
podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie rôzne potravinárske výrobky.
6. 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 v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade
s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre
kvalitu potravín v slovenskom alebo českom jazyku.
7. 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 č. III.
Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru podľa osobitnej špecifikácie je uvedená v Prílohe č.1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou.
Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných
podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy,
a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu (ďalej len „sezónne
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.
Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej
objednávky bude nižšia, ako cena tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, je kupujúci
oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného
tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom objednávky. Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za aktuálnu
trhovú cenu, kupujúci má právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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Článok č. IV.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku voči kupujúcemu.
Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Ďalej predávajúci je povinný uviesť na každej faktúre číslo rámcovej
zmluvy na dodanie tovaru uvedené v Čl. XI. bod 3. tejto zmluvy. Obsahom faktúry môžu
byť len také komodity, ktoré patria do kategórie rôzne potravinárske výrobky, v opačnom
prípade kupujúci má právo ju vrátiť na opravu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, 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, doplniť alebo
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vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti
faktúry.
Článok č. V.
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
druhu, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok č. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu, množstve,
druhu, bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedený v objednávke najneskôr do 24 hodín
do príslušnej školskej jedálne kupujúceho, čo zodpovedný zamestnanec mesta potvrdí
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa
nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemôže byť
sankcionovaný za neúplné vybavenie.
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Článok č. VII.
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa všetky
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa
zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V
prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar
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.
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.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu
polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude
mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady
zjavne zistené, je povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia
tovaru a to aj písomne.
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6. 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.
Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok
na dodanie náhradného tovaru, t.j. predávajúci je povinný najneskôr do 2 hodín od
uplatnenia reklamácie kupujúcim, dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu
škody ostáva kupujúcemu zachovaný.
7. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď.
Reklamáciu skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa
doručenia reklamácie.
8. 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.
9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.

1.

2.
3.

4.

5.

Článok č. VIII.
Sankcie
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
30,Eur za každé jedno porušenie. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania
dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov,
ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia
v dohodnutom termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu,
je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok na úhradu preukázateľných
nákladov, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho.
Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo
odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie a predávajúcemu
doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú
pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na preukázateľné náklady proti pohľadávke
predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa neuplatní
vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana
oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo
doklady podľa zmluvy.
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
omeškaním predávajúceho vznikla.
8. 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.
9. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške
zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností predávajúcim, pričom
predávajúci s týmto súhlasí.
Článok č. IX.
Doba platnosti a skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou
výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné
porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy,
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je
vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu predmetu zmluvy
v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.
6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a nároku na zmluvnú pokutu.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
zmluvy.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
predávajúceho a jedno pre kupujúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: „Základné potraviny pre Mesto
Kolárovo " Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola
uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárovo, dňa .......................
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V ......................, dňa ......................

