Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 409 až § 470 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonnika v znení
neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov

1. Očastnici zmluvy
Pavol Hercog
Predávajtáci:
Pavol Hercog
Zasttápený:
37769685
COO:
DIČ:
1020292350
Sídlo organizácie : Krátka160/7, 905 01 Senica
IBAN:
5K53 0900 0000 0002 5146 6796
Bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Senica
(d'alej ako predávajtáci)
a
Kupujtáci:
Sídlo organizácie:
Zasttápený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT k6d:
(d'alej ako kupujtáci)

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica
JUDr. Zita Rišková, riaditel'ka
34000992
2021044806
Štátna pokladnica
SK06 8180 0000 0070 0049 1622
SPSRSKB

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok predávajtkeho dodat' kupujtácemu Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov Senica tovar podra jednotlivých objednávok. Jedná sa
o opakujtáce dodávky potravinárskeho tovaru v sortimente čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
na základe výsledku verejného obstarávania zo dňa 02.03.2021 a záväznej cenovej ponuky
predloženej uchádzačom, ktorá tvorí neoddeliterml saast' tejto zmluvy.
Kupujtáci - verejný obstarávater postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podra § 117 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov.

3. Cena za dodanie predmetu zákazky
Predávajtáci sa zaväzuje dodržat' cenové relácie podia priloženej cenovej ponuky, ktorá bola
saastou verejného obstarávania a tvorí neoddeliternú saast tejto ktápnej zmluvy, cena je
vrátane DPH a je stanovená v stálade so zákonom 6.18/1996 Z.z. o cenách
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajtáceho spojených s dodaním tovaru do
miesta pinenia. Cena zahŕňa náklady na naloženie, dopravu a vyloženie tovaru. Cena za
sortiment tovaru predložený predávajtácim v st.át'ažnej ponuke vo verejnom obstarávaní platí pa
celé zmluvné obdobie. Cena jednotlivých druhov tovaru sa nemôže zvyšovat'. V prípade, že
dodávater pontáka komodity, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v akciových letákoch alebo inou
viditernou formou lacnejšie, ako sú ceny v tejto zmluve, je dodávater povinný predávaf
objednávaterovi počas trvania zravy predmetný tovar za akciové ceny alebo počas trvania
sezemnych cien za tieto nižšie sez6nne ceny.
V prípade nižšej ponuky, (napr. akciových cien) v priebehu trvania zmluvného vzfahu, od
iného dodávatera za tovar rovnakej kvality, si objednávater vyhradzuje právo tento akciový
tovar odoberat', ak ho Cispešný dodávater nevie dodat' za identickil cenu.

Cena tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy sa riadi podra aktuálneho
ponukového cenníka predávajúceho
Zmluvná cena za celý predmet dodania je 70.909,50 E bez DPH.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
A/Predávajúci:
dodat' tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sortimente, kvalite a
množstve špecifikovanom objednávkou kupujúceho. Dodávky čerstvej zeleniny, ovocia a
zemiakov budú uskutočňované denne 6x do týždňa vrátane sviatkov.
a) Dodávky tovaru budú uskutočňované denne 6x týždenne vrátane sviatkov. Objednávka
bude telefonicky zadaná kupujúcim do 12:00 hod. a dovoz objednan6ho tovaru bude
zrealizovaný na druhý deň do 06,00 hod., ak nie je v objednávke výslovne uvedené
inak. V prípade, že nie je dodávatel' schopný spinif dodávku objednaného množstva a
druhu tovaru v termíne, bezodkladne oboznámi o tom objednávatera telefonicky, resp.
e-mailom.
Množstvá čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov sú určené od súčasného počtu
stravníkov a nie sú pre obstarávatera záväzné, nakol'ko sa ich počet počas zmluvného
vztahu môže zvýšit, resp. znížit'. Verejný obstarávatel' konkrétne množstvá tovaru
špecifikuje v čiastkových objednávkach. Tovar bude prevzatý na základe priloženého
dodacieho listu. V prípade, ked' na základe fyzickej kontroly tovaru objednávatel' zistí
nezrovnalosti — zrejmé chyby a vady tovaru, poškodenie, plesne, hnilobu ,resp. jeho
nesúlad s objednávkou, objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziat' celé množstvo
tovaru z poškodeného sortimentu a vodič dodávatera na tento tovar vypíše návratku s
popisom vád a odoberie tento tovar naspät' ihned' pri dodávke. Dodávatel' je povinný na
vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstránit' a to najneskôr do 3 hodín od
uplatnenej reklamácie.
b) na dodaný tovar vystavit' faktúru, ktorú doručí kupujikemu. Právo fakturove vzniká
potvrdením prevzatia tovaru, podpisom a pečiatkou na dodacom liste.
c) Platobné podmienky a fakturácia: Financovanie bez preddavkov, doba splatnosti
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujtkemu. Faktúra bude obsahovat' všetky údaje
v súlade s atovnými a daňovými predpismi spolu s ustanovením zmluvy, ktoré
oprávňuje fakturovat. Ak faktúra nebude Opiná alebo nebude obsahovat' správne alaje,
bude vrátená predávajúcemu. Tento je povinný predložif novú faktúru, v tomto prípade
lehote splatnosti sa odvíja od termínu predloženia novej faktúry. Fakturácia bude
uskutočňovaná dekádne.
d) reklamáciu na sortíment, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly Haft' u kupujtkeho
ihned', najneskôr do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov.
E3/ Kupujúci
a) v dohodnutom termíne a case prevziat' objednaný sortiment tovaru. Vykonat' kontrolu
množstva a kvality dodaného tovaru, o prevzatí tovaru vystavit príslušné doklady
osobitne povereným zamestnancom.
b) nedostatky zistené v kvalite, množstve tovaru a v obaloch reklamovat' hned' pri ich
zistení pri preberaní tovaru. Reklamáciu uplatnit' písomne a načas doručif
predávajúcemu. Nedostatky zistené neskôr reklamovat' do 24 hod. od dodávky tovaru.
Vady dodávok v originálnom balení, alebo v originálnych paletových jednotkách, ktoré
nebolo možné zistit' pri spinení dodávky, reklamuje odberatel' ihned' ako ich zistí,
najneskôr však pred uplynutím záručnej doby, inak jeho práva zanikajú.
c) uhradit' faktúry predávajúceho v dohodnutej lehote a v správnej výške po doručení
daňového dokladu. Ak je kupujtki v omeškaní s Ohradou faktúry je povinný zaplatit úrok
z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania.
d) v prípade opakovaneho nedodržania kvality podia príslušnej akostnej normy pisomne
vyzvat' predávajúceho na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru.
Opakované nedodržanie štandardnej kvality a pretrvávanie nedostatkov v tejto oblasti je
považované za podstatne porušenie tejto zmluvy.
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5. Miesto a termin dodania
miesto: Domov sociálnych služieb a zariadeňie pre seniorov Senica
term in: 10.03.2021-09.03.2022

6. Kvalita tovaru
Kvalitatívne podmienky predmetu pinenia musia z6dpovedať prvej triede kvality a príslušným
predpisom, technicko - hospodárskym normám SR a EU. Dôležité atribúty: čerstvý, zrelý,
kvalitný, čistý, hygienicky nezávadný, vzhfadný s príslušnou verkostou.
Predávajúci prehlasuje, že všetky ponúkané tovary sú nezávadné, zdraviu neškodlivé,
registrované výrobcom v súlade s aktuálnou legislatívou, riadne uvedené na trh v Slovenskej
republike.
Doba spotreby dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale respektíve na obchodnom
doklade pri jeho dodávke.
7. Obaly a balenie
Predávajúci je povinný tovar dodávat v predpisaných obaloch a zodpovedajúcim hygienickým
a iným normám. Predávajúci je povinný vratné obaly ako vratné označif na dodacom liste pri
dodávke tovaru a ich cena nie je zahrnutá v cene tovaru. Kupujúci je oprávnený v plánovaný
deň dodávky pripravit obaly na vrátenie v množstve, ktoré je v súlade s výškou obalového
konta, v nepoškodenom stave a rortriedené podia druhu obalu. V prípade nevrátenia alebo
vrátenia poškodených obalov, ktoré predávajúci reklamoval u kupujúceho, má tento právo
fakturovat' kupujúcemu náhradu škody vo výške nadobúdacej ceny obalov.
8. Porušenie zmluvy
Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonnika rozumie:
1. a) omeškanie s dodaním tovaru dIhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty pinenia
b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej lehote
c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru
d) nedodania dokladov vzfahujúcich sa na dodávaný tovar ani pa uplynutí dodatočnej
poskytnutej 15-dňovej lehoty.
2. a) omeškania s prevzatím objednaného tovaru kupujúcim v termíne dodávky aspoň 2 krát
b) omeškania kupujúceho s uhradením ktorejkofvek splatnej faktúry o viac ako 30 dní
c) viac ako 3 neoprávnených reklamácii v priebehu jedného mesiaca
9. Ukončenie zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byt' ukončená:
1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodou strán ku dňu uvedenému v dohode,
2. písomnou výpoved'ou zo strany kupujúceho, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím
výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zmluvy je 2 mesiace a začína plynút od prvého dňa
mesiaca nasledujíiceho po doručení výpovede predávajúcemu,
3. odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre
jej podstatné porušenie v zmysle článku 8. tejto zmluvy.
Odstúpenie je účinné dňorn jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od
zmluvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavené predávajúcim podl'a tejto zmluvy.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy,
okrem nárokov na náhradu škody a povinnosti zaplatit' kúpnu cenu vrátane úrokov z
omeškania.
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10. Spoločné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že pri svojich zmluvných vzfahoch budú dbat čo najvyššiu t'iroveň
morálky a etiky.
Zmluvné strany sa zavazujú zachovávaf mIčanlivost o všetkých informáciách o kton;rch sa pri
svojom zmluvnom styku dozvedeli.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky (Jkony pri svojom vzájomnom zmluvnom styku budt.5
realizovaf s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, aby druhej zmluvnej strane
nevznikla škoda.

11. nverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitt'l a to na 12 mesiacov. Zmluvu možno menif a dopiňaf
len písomnými dodatkami podpfsanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluvu možno vypovedaf len písomnou formou.
Výpovedná lehota je 2-mesačná pre obidve zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodn0
inak v pisomnej forme, a začína plyna od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasleduAceho
po doručení výpovede. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy zo strany predávajtkeho, má
kupujki právo okamžite odstílpif od tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom platí, že všetky štyri majt1 platnost
originálu. Každá zo zmluvných strán si ponechá dye vyhotovenia zmluvy. Zmluva mala pri
podpise štyri strany + príloha 6. 1.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kt:Jpnu zmluvu uzavreli s piným vedomím,
že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany.
Zmluva nadobOda platnosf dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a Očinnost deň po jej
zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávatera alebo webovom sidle TTSK.
Zmluvné strany zároveň st:ihlasia so zverejnením zmluvy na webovej stránke kupujtkeho
alebo webovom sídle TTSK v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskoršich predpisov. Tento súhlas sa udel'uje bez akýchkol'vek výhrad
a bez časového obmedzenia
Neoddelitel'nou stIčasfou zmluvy je cenová ponuka.
V Senici, dňa: 08.03.2021

V Senici, dňa:08.03.2021

Za kupujíiceho
JUDr. Zita Rišková, riaditel'ka

Za predávajtIceho
Pavol Hercog, Senica
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Zriacrovatet

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
TRNAVSKÝ
SAMOSPRAVNY

S

KR/kJ

DSS

Štefánikova 1377/77 I 905 01 Senica I Slovenská republika

Predmet zmluvy: čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Vyjadrenie

Finančnč operAcia alebo jej
časť (§ 6 ods. 4 zAkona
0.357/2015 Z.z.)
je — ni •

zamestnanca

v Súlade s rozpočtom na rok

.2, 011

je — ni " možné finančnú
operáciu alebo jej 'Cast
vykonať, v nej pokračovat
Meno a priezvisko
Gabriela
MAčalkovA

je — nWje* v súlade s osobitnými

predOismi alebo s medzinárodnými
zmluvami, ktorými je SR viazaná a na
základe ktorých sa SR poskytujú

je — fl

* možné finančnil
oper ciu alebo jej Cad
vykonať, v nej pokračovať

Meno a priezvisko
Tatiana KumančikovA

clAtum/podpis

veclaceho
zamestnanca

08.03.2021

je — We're* možné finančnú

z„)
72_4.4-

Meno a priezvisko JUDr.
Zita
RičkovA

08.03.2021

je —n'.eire* možné finančnú

t----/-1
—A

Meno a priezvisko
JUDr. Zita RičkovA

operáciu alebo jej 'cast
vykonať, v nej pokračovat

operáciu alebo jej časť
vykonať, v nej pokračovať

je —nie je*v súlade $

je — nie je* možné finančnú

je — nie je* možné fmančm5

uzatvorenými zmluvami

operáciu alebo jej *cast'
vykonať, v nej pokračovat

operáciu alebo jej časť
vykonať, v nej pokračovať

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

je — nie je* v Wade s rozhodnutiami

je — nie je* možné finančnú

vydanými na základe osobitných
predpisov

operáciu alebo jej časť
wkormf v nei ookračovat

je — nie je* možné finančnú
operáciu alebo jej časť
wkong v nei ookračovaf

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

... ..... ....
. .
je — [pole* v súlade s vnútornými

pred Is mi

'

je — • je* možné finančnil

ope áciu alebo jej 'cast'
vykonaf v nei nnkračovaV

08.03.2021

Meno a priezvisko
Alena BurdovA
je — nie je* v súlade s inými

podmienkami poskytnutia verejnych
fmancif neuvedenými v pfsmenách
a) až f)

je — nie je* možné finančnú5
operáciu alebo jej časť
Mane v nei ookračovar
Meno a priezvisko

je —plije* možné finančm)

operáciu alebo jej časť
wknnat v nei nokraMvaV

clAtum/podpis

08.03.2021 .

1

08.03.2021

.

08.03'2021

Meno a priezvisko
JUDr. Zita RičkovA

ge----)

je — nie je* možné finančnú
operáciu alebo jej cast
wkonRV v nei ookračovať
Meno a priezvisko

* nehodiace sa čkrtnite

Verejna obstarávanie sa vykonalo v Wade so zákonom 6. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanf
a internou smernicou pre VO.

08.03.2021
Datum

Podpis

