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Príloha č. 2 

Návrh zmluvných podmienok  
 Kúpna  zmluva č. ../2019 

uzatvorená  podľa  § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom NR SR      
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len“  zmluva“) 
 
Zmluvné strany: 

Obstarávateľ (kupujúci): 
Názov organizácie:  Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice                   
Sídlo organizácie:  Garbiarska 4, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca  Mgr. Zdena Sloviková, poverená zastupovaním riaditeľa 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK84 5600 0000 0005 0235 1003 
IČO:     00696871 
Tel.:     055/796 65 13 
 
 
Dodávateľ (predávajúci): 
Názov:  ............................................................................... 
Sídlo:  ............................................................................... 
Zastúpený:  ............................................................................... 
IČO:  ............................................................................... 
DIČ:  ............................................................................... 
Bankové spojenie:  ............................................................................... 
Číslo účtu (IBAN):  ............................................................................... 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .......................,  
Oddiel: ......,     Vložka číslo: ................... dňa ......................... 

 
Úvodné ustanovenie: 

Predávajúci je vybraný uchádzač v procese verejného obstarávania - zákazka malého 
rozsahu na dodanie potravín podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

      Článok I. 
    Predmet zmluvy   

1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka tovarov predávajúcim: „Cukrárenských 
výrobkov“, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) 
vrátane služieb, súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami 
predávajúceho a spôsobom, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými 
predpismi, vyložením tovaru do skladu na miesto určenia, na základe objednávok 
kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne 
objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu cenu podľa cenovej 
ponuky špecifikovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a platobných podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. 

1.2 Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu 
zmluvy uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Druh a množstvo odoberaného tovaru podľa 
tejto zmluvy kupujúci počas platnosti tejto zmluvy spresní, a to formou zadania zákazky 
objednávkou adresovanou predávajúcemu podľa článku III. tejto zmluvy.  

1.3 Kupujúci je oprávnený odobrať od predávajúceho aj iný tovar, ktorý nie je špecifikovaný 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy, avšak iba za podmienky cenovo najvýhodnejšej ponuky. 

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy predstavujú zmluvnú úpravu práv 
a povinnosti zmluvných strán pri všetkých objednávkach, ktoré budú na jej základe 
realizované. 
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Článok II. 

Kúpna cena  a platobné podmienky 
2.1 Kupujúci za riadne dodaný, odovzdaný a kupujúcim prevzatý tovar za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 
2.2 Jednotková cena predmetu zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán – viď podrobný rozpis v prílohe č. 1 tejto  zmluvy.  
2.3 Kúpna cena tovarov uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  je konečnou, zahŕňa cenu bez 

DPH, daň z pridanej hodnoty, a  všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky 
tovaru na miesto plnenia určené kupujúcim. Ceny tovarov sú vrátane príslušnej 
spotrebnej dane a iných platieb ustanovených osobitnými predpismi. V cene sú 
zahrnuté náklady spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.  
Predávajúci garantuje pevnú a nemennú cenu tovaru počas celej platnosti tejto zmluvy. 

2.4 Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade „akciovej zľavy na tovar“ t.j. predaj tovaru za 
zníženú cenu, predá kupujúcemu  tovar za takto zníženú cenu. 

2.5 Kúpnu cenu tovarov je možné meniť len pri podstatnej zmene podmienok vyplývajúcich 
z právnych predpisov Slovenskej republiky (zmena výšky DPH, dovozných poplatkov 
a pod.) na základe dohody zmluvných strán, formou očíslovaného písomného dodatku 
k tejto zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 
doloženého dokladom, potvrdzujúcim túto zmenu. Ak sa zmluvné strany nedohodnú 
na zmene ceny, majú právo od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia  nastávajú 
dňom preukázateľného doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej 
strane. 

2.6 Na úhradu kúpnej ceny za tovar sa predávajúci zaväzuje pre kupujúceho vystaviť 
faktúru. Periodicita fakturovania dodaného tovaru je dohodnutá na 1x mesačne. 
Faktúra je splatná v lehote do 30 dní od dátumu jej preukázateľného doručenia 
kupujúcemu.  

2.7 Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a  prevzaté množstvo tovaru. 
Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu  aj špecifikáciu tovaru t.j. 
jeho názov, druh, množstvo, kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, dátum 
zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. Ak faktúra nebude 
obsahovať všetky dohodnuté náležitosti daňového dokladu, kupujúci si vyhradzuje 
právo vrátiť ju predávajúcemu na dopracovanie, resp. opravu. V takomto prípade 
začína plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami. 

 
Článok III.  

Dodacie podmienky, miesto a spôsob plnenia 
3.1 Predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy dodá predávajúci, podľa potrieb 

kupujúceho, na základe telefonickej objednávky, resp. objednávky zaslanej 
elektronickou poštou. Objednávka bude obsahovať minimálne nasledovné položky: 
názov, druh a množstvo tovaru, termín plnenia, cena s DPH, miesto plnenia, kontaktná 
osoba pre prevzatie plnenia. 

3.2 Objednávku je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu emailom na adresu: 
....................................... 

3.3 Miesto dodania a prevzatia tovaru je adresa kupujúceho, alebo ním určená iná adresa. 
3.4 Predávajúci ručí za akosť a kvalitu dodaného tovaru. Predávajúci prehlasuje, že 

objednané tovary nesmú v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa 
výroby. 

3.5 Dodávka a prevzatie tovaru bude realizované v čase pracovnej doby kupujúceho, t.j. od 
6.00 hod. do 15.00 hod, pokiaľ sa zmluvné strany e-mailom nedohodnú inak.  

3.6 Prevzatie tovaru po odkontrolovaní jeho úplnosti, množstva, balenia, ceny a pod. 
potvrdí kupujúci prostredníctvom ním poverenej osoby podpisom na dodacom liste. 
Dátum najneskoršej spotreby dodávaných čiastkových tovarov bude uvedený v 
dodacích listoch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek 
chýb tovaru, resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je kupujúci 
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prostredníctvom ním poverenej osoby povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní 
tovaru u predávajúceho reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich 
akceptovanie predávajúci prostredníctvom ním poverenej osoby (osádka vozidla) 
potvrdí na dodacom liste svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje kupujúci 
a predávajúci prostredníctvom nimi poverených osôb podpisom na dodacom liste. 
Jedno vyhotovenie dodacieho listu prevezme kupujúci. Dodací list bude obsahovať 
špecifikáciu tovaru, t.j. jeho názov, druh a množstvo, dobu spotreby, meno a podpisy 
odovzdávajúceho a preberajúceho, dátum prevzatia tovaru. Dodací list je podkladom 
na úhradu faktúry.  

3.7 Kupujúci si vyhradzuje právo poškodený, nekompletný alebo inak chybný tovar dodaný 
podľa objednávky neprevziať. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú 
dodávku tovaru, nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod., resp. 
neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj 
predávajúci, predávajúci je povinný do 1 dňa dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  

3.8 Chyby dodávky musia byť do vystavenia faktúry predávajúcim odstránené. Kupujúci 
bude akceptovať iba faktúru za dodávku bezchybného predmetu zmluvy, t. j. v súlade s 
dodacím listom. 

3.9 Predávajúci sa zaväzuje dodacie listy vystavovať a dodávky fakturovať podľa 
jednotlivých druhov tovaru tak, ako je uvedené v tejto zmluve. 

3.10  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od  
predávajúceho. 

3.11 Kontaktnou osobou predávajúceho je: ................................, tel., mobil: ......................... 
Predávajúci prijíma objednávky na tel. čísle: ............................... resp. e-mailovej 
adrese: ........................................... 

3.12 Kontaktnou osobou kupujúceho je: vedúci stravovacieho úseku, telefónne číslo: 
055/796 65 11,  0907 719 458; e-mailová adresa: strava.ddkega@mail.t-com.sk 

3.13 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, 
v stanovej lehote, na miesto určené v tomto článku zmluvy, v súlade s hygienickými, 
technickými normami a predpismi v množstvách požadovaných v objednávke. 
Predávajúci podľa tejto zmluvy je povinný uvádzať záručné lehoty (doba spotreby) pre 
každý dodaný tovar v dodacích listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie 
neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania.  

3.14 Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorý musí byť v súlade so 
zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 
ostatných legislatívnych nariadení. V prípade porušenia platných predpisov, týkajúcich 
sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia 
tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá predávajúci na seba všetky 
náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom kupujúceho kontrolným orgánom. 

 
Článok IV. 

Záruky a nárok z chýb predmetu zmluvy 
4.1 Predávajúci prehlasuje, že objednané tovary v čase dodávky neprekročia prvú tretinu 

doby spotreby odo dňa výroby. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar 
záruku v zmysle bodu 3.13. tejto zmluvy, minimálne do uplynutia doby spotreby pre 
príslušnú tovarovú položku. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným predmetom 
zmluvy znáša predávajúci v plnom rozsahu. 

4.2 Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za chyby tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich 
budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4.3 Kupujúci je povinný reklamovať chyby dodaného tovaru písomne (e-mailom resp. faxom) 
do 2 dní od prevzatia tovaru okrem zjavných chýb, t. j. množstva, druhu a viditeľného 
poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru. 

4.4 Predávajúci zabezpečí do 1 dňa bezplatné odstránenie všetkých chýb, ktoré sú 
predmetom záruky, výmenou za bezchybný tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Predávajúci má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar do 1 dňa od 
okamihu uplatnenia zodpovednosti za chyby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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4.5 Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – 
neodbornou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou 
alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním. 

4.6 Nároky z chýb predmetu plnenia sa dotýkajú aj nároku na náhradu škody kupujúceho 
podľa bodu 3.14 tejto zmluvy. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho (www.sspmk.sk). 
5.2  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov, max. do vyčerpania 

finančného limitu  2 000,00 € bez DPH odo dňa jej účinnosti. 
5.3 Táto zmluva sa môže meniť a upravovať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré 

musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 
5.4 Zmluvné strany môžu skončiť zmluvný vzťah:  

a) písomnou dohodou, 
b) výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má rovnakú platnosť  
a po dve vyhotovenia z nich obdrží každá zmluvná strana. 

5.6 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú touto zmluvou bližšie upravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení 
a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Nevykonateľnosť 
niektorého ustanovenia zmluvy nemá vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení. 

5.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto  zmluvy je Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria na 
uvedený predmet zákazky zo dňa ..........................  

       5.8 Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe príslušnej objednávky a ktoré v nej nebudú 
výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami tejto kúpnej zmluvy. 
V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tejto kúpnej zmluvy 
a jednotlivými objednávkami uzatvorenými na základe tejto kúpnej zmluvy, však majú 
prednosť ustanovenia jednotlivých objednávok. 

   5.9  Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam 
porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich 
dobrovoľne plniť. 

 
 
V Košiciach dňa ...............................   V Košiciach dňa ...................................... 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
 
 
 
               
...................................................................  .................................................................. 

       Mgr. Zdena Sloviková 
         poverená zastupovaním  riaditeľa      


