VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky:

„DODÁVKA POTRAVÍN PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA VRÁTANE
DOPRAVY A DORUČENIA NA MIESTO URČENIA“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štát:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Základná škola
Ul. I. Bukovčana č. 3, 841 08 Bratislava
Slovenská republika
317 808 65
20 20 96 86 75
Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka
Tatra banka a.s.
SK93 1100 0000 0026 2382 0215
SK27 1100 0000 0026 2674 2558
TATRSKBX
Mgr. Martin Garaj, PhD.
+421 907 956 210
obstaravanie@verejneobstaravania.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
DODÁVKA POTRAVÍN PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA VRÁTANE
DOPRAVY A DORUČENIA NA MIESTO URČENIA
2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy
a doručenia na miesto určenia podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 – Opis
predmetu zákazky (ďalej len „Opis predmetu zákazky“).
Verejné obstarávanie je rozdelené na päť (5) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na akýkoľvek
potravinový artikel v príslušnej časti alebo ktorúkoľvek jednu časť alebo ktorékoľvek časti alebo na
všetky časti zákazky tak, ako je to požadované v tejto Výzve.
Zákazka je rozdelená na týchto päť (5) častí:
1) Potraviny;
2) Pekárenské výrobky;
3) Ovocie a zelenina;
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4) Mäso;
5) Mäsové výrobky;
2.3. Požadovaný rozsah plnenia:
Rozsah plnenia pre jednotlivé časti je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana 1, 841 08 Bratislava
Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Rámcová zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy alebo do vyčerpania obchodovateľného objemu zmluvy.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet max. vo výške 199 000,- € bez DPH.
5. Zmluva
5.1
Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Rámcová zmluva na dodávku potravín
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
5.2
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ju vyžiadať
od kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy.
6.

Príprava a obsah ponuky

6.1

Vyhotovenie ponuky
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku.
Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.

Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
zákazky.
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6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.3

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR
s DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v
EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín sa na trhu môžu meniť na základe
zmeny okolností, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, pričom nie je
možné pri vynaložení odbornej starostlivosti ich predpokladať pri uzatváraní zmluvy. Z
tohto dôvodu Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín budú vždy platné 3
kalendárne mesiace s výnimkou čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia, ktorých jednotkové
ceny za jednotlivé druhy sú platné 1 kalendárny mesiac. Pred uplynutím tretieho (3.)
kalendárneho mesiaca, resp. pred uplynutím kalendárneho mesiaca v prípade čerstvej
zeleniny a čerstvého ovocia zašle Verejný obstarávateľ všetkým účastníkom zmluvy Predávajúcim písomnú výzvu na podanie novej ponuky, ktorá bude obsahovať nové
Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín. Nové Jednotkové ceny za jednotlivé
druhy Potravín budú uvedené v Prílohe zmluvy, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú
súčasť zmluvy pre nasledujúce tri (3) mesiace účinnosti zmluvy, resp. pre ďalší jeden (1)
kalendárny mesiac účinnosti zmluvy v prípade čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia.

Obsah ponuky
6.3.1

6.3.2

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3. a 6.3.4. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto
Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je
oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú
súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť
podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia uvedené nižšie:
a) je oprávnený dodávať tovar a/alebo poskytovať služby,
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) 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 preukázať,
d) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Obstarávateľská organizácia akceptuje aj internetový
Výpis z OR alebo Výpis zo ŽR,
b) podľa písm. b), c) a d) doloženým čestným vyhlásením.
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c) Ak uchádzač alebo záujemca 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 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu 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 uchádzača alebo záujemcu.
e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia.
f) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
g) Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia
overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač
nepredložil vyššie uvedené doklady alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise
podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
6.3.3
6.3.4

Vyhlásenia uchádzača
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.
Vlastný návrh ceny plnenia predmetu pre každú predloženú časť zákazky, špecifikovanú
v tejto Výzve a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej
štruktúre: Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy. Uchádzač priloží
k Návrhu na plnenie kritéria ním spracovaný a ocenený Výkaz výmer s jednotkovými
cenami každej položky.

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
7.1 Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi zostávajú ako súčasť dokumentácie
obstarávania.
7.2 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar
alebo poskytuje požadovanú službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto
ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
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Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo
hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude
možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
7.3 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 28.12.2018 do 9. hod.
miestneho času.
7.3.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť ako scan originálu v lehote na predkladanie
ponúk na e-mailovú adresu: obstaravanie@verejneobstaravania.sk a následne originál na
adresu sídla verejného obstarávateľa pre účely archivácie.
7.3.3 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude
otvorená.
7.3.4 Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na
predkladanie ponúk.
7.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.1 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 31.03.2019.
7.4.2 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
7.5 Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku e-mailom ako scan, pričom do predmetu správy uvedie:

„DODÁVKA POTRAVÍN“

Originál ponuky uchádzač doručí na adresu sídla verejného obstarávateľa pre účely
archivácie.
8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov
8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú zmluvu s každým uchádzačom, ktorý splní podmienky
zadávania zákazky podľa tejto Výzvy s tým, že príslušnú položku potravinového artikla bude
kupovať počas účinnosti zmluvy len od toho uchádzača, ktorý pre túto položku ponúkne
najnižšiu cenu v € s DPH (celková cena) počas účinnosti zmluvy.
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.
8.2 Oznámenie výsledkov
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku
posúdenia ním predloženej ponuky.
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
9. Obchodné podmienky
Plnenie s uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe Zmluvy,
ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy.
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V Bratislave dňa 18.12.2018.
Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4: Rámcová zmluva na dodávku potravín

....................................................
Mgr. Renáta Balogová
riaditeľka
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Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Zoznam potravín a výrobkov

Príloha č. 2
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „DODÁVKA POTRAVÍN PRE

ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA VRÁTANE DOPRAVY A DORUČENIA NA
MIESTO URČENIA“, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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 preukázať,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 3
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno uchádzača:1
Adresa sídla uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo telefónu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:
Uchádzač priloží ocenený Výkaz výmer s jednotkovými cenami každej položky, ktorý je
súčasťou Opisu predmetu zákazky a tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Našu ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným
obstarávateľom: Základná škola, Ul. I. Bukovčana č. 3, 841 08 Bratislava na predmet zákazky:
„DODÁVKA POTRAVÍN PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA VRÁTANE
DOPRAVY A DORUČENIA NA MIESTO URČENIA“.
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie
ponúk.
V......................... dňa ...
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

................................................
meno a priezvisko, funkcia2

V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.
2
Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových
vzťahoch.
1

Príloha č. 4
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODÁVKU POTRAVÍN
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.1.
Kupujúci :
Sídlo:
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Tel./e-mail :

Kontaktné miesto:

Článok I
Zmluvné strany

Základná škola
Ul. I. Bukovčana č. 3, 841 08 Bratislava
Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka
317 808 65
20 20 96 86 75
Tatra banka a.s.
SK93 1100 0000 0026 2382 0215
SK27 1100 0000 0026 2674 2558
+421 2 64 778 338, bukovcana3@gmail.com
Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana č. 1, 841 08 Bratislava +421 911 976 202,
jedalen1@bukovcana.sk
Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana č. 3, 841 08 Bratislava +421 911 238 926,
jedalen3@bukovcana.sk

(ďalej len „Kupujúci“)
a
1.2.
Predávajúci :
...
Sídlo :
...
Zastúpený :
...
IČO :
...
DIČ :
...
Bankové spojenie :
...
IBAN :
...
Tel./e-mail :
...
(ďalej len „Predávajúci č. 1 “)
1.3.
Predávajúci :
...
Sídlo :
...
Zastúpený :
...
IČO :
...
DIČ :
...
Bankové spojenie :
...
IBAN :
...
Tel./e-mail :
...
(ďalej len „Predávajúci č. ... “)
(ďalej „Predávajúci č. 1 “ až „Predávajúci č. ...“ len ako „Predávajúci“
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II
Preambula
1.
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní.
Článok III
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu na základe jeho osobitnej
objednávky potravinový artikel ponúkaný Predávajúcim, a ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej
len „Potraviny“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Potravinám a záväzok Kupujúceho prevziať
Potraviny dodané na základe osobitnej objednávky do svojho vlastníctva a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú
kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Predmet zmluvy“).
Článok IV
Dodacie podmienky
1.
Predávajúci dodá Kupujúcemu Potraviny na základe písomnej objednávky Kupujúceho doručenej
prostredníctvom:
a.) E-mailu doručeného na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
b.) osobne alebo
c.) telefonicky.
(ďalej len „Objednávka“).
2.
Objednávka Kupujúceho sa považuje za záväznú pre obe zmluvné strany, ak nie je vystavená v
rozpore s touto Zmluvou. Kupujúci je oprávnený vystaviť Objednávku len tomu Predávajúcemu, ktorý má
pre objednávaný potravinový artikel najnižšiu jednotkovú cenu podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Len
v prípade, že nie je Predávajúci s najnižšou cenou schopný dodať kupujúcemu v stanovenej lehote
a požadovanej kvalite potravinový artikel, môže Kupujúci vystaviť objednávku ďalšiemu Predávajúcemu
v poradí.
3.
Objednávka sa považuje za doručenú a za záväznú momentom jej odoslania Predávajúcemu
Kupujúcim.
4.
V prípade, že Objednávka neobsahuje náležitosti stanovené v tejto Zmluve, je Predávajúci povinný
bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť.
5.
Objednáva Kupujúceho musí obsahovať: označenie Predávajúceho a Kupujúceho, uvedenie druhu
Potravín, ktorý má byť dodaný, množstvo Potravín, odvolávku, že Objednávka je vydaná na základe tejto
Zmluvy a dátum.
6.
Doručením Objednávky Predávajúcemu, ktorá neodporuje tejto zmluve, sa čiastková kúpna zmluva
považuje za uzavretú.
7.
Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že zrealizovanie Objednávky je
právom, nie však povinnosťou Kupujúceho.

8.

Miestom dodania Potravín pri všetkých Objednávkach bude :

Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana 1, 841 08 Bratislava
Školská jedáleň, Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
9.
Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany Kupujúceho tak,
aby bola zabezpečená kvalita potravín z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa osôb.
10. Predávajúci je povinný dodať Potraviny Kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite.
11.
Predávajúci sa zaväzuje dodať Potraviny Kupujúcemu v akosti – 1. trieda, množstve a prevedení
podľa jednotlivých Objednávok Kupujúcemu spolu so sprievodnými dokladmi, ktoré sa na Potraviny
vzťahujú.
12.
Predávajúci sa zaväzuje, že akosť a kvalita dodaných Potravín bude zodpovedať požiadavkám, ktoré
sú stanovené v platných zdravotníckych, hygienických a iných súvisiacich právnych normách.
13.
Dodané Potraviny musia byť zabalené v hygienicky nezávadnom prepravnom balení s vyznačením
doby spotreby. V prípade, že dátum spotreby nie je možné uviesť na obale dodávaných Potravín, je
Predávajúci povinný uviesť dátum spotreby dodaných Potravín v dodacom liste. Dodané Potraviny musia byť
dodávané v nepoškodených obaloch, bez pachov a plesní, s dostatočnou minimálnou trvanlivosťou a s
vyznačenou gramážou (hmotnosťou) na obale, resp. na dodacom liste.
14.
Pri dodávke Potravín Predávajúci predloží spolu s Potravinami zoznam látok vyvolávajúcich alergiu
vzťahujúcich sa na Potraviny a doklad o krajine pôvodu, uvedie dovozcu a ďalšie náležitosti podľa príslušných
právnych predpisov.
15.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Potravín alebo vrátiť ich Predávajúcemu na náklady
Predávajúceho v prípade, že sa dodané Potraviny nezhodujú s Objednávkou Kupujúceho, akosť a kvalita
dodaných Potravín nezodpovedá požiadavkám, ktoré sú stanovené v platných zdravotníckych, hygienických a
iných súvisiacich právnych normách, dodané množstvo Potravín nesúhlasí s údajmi uvedenými na dodacom
liste alebo na faktúre Predávajúceho, došlo k zjavnému poškodeniu Potravín počas prevozu alebo ak neboli
Potraviny dodané v termíne podľa tejto Zmluvy a zároveň nie je povinný za takéto Potraviny Predávajúcemu
zaplatiť.
16.
Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prevzatie dodaných Potravín podpisom osoby oprávnenej za neho
konať na dodacom liste, ktorý predložil Predávajúci pri dodaní Potravín. Podpisom dodacieho listu
Kupujúcim sa Potraviny považujú za prevzaté.
17.
Počas platnosti zmluvy, Predávajúci nie je oprávnený svoje dodávateľské práva na Predmet zmluvy,
ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s
Kupujúcim, preniesť alebo postúpiť na iného Predávajúceho.
Článok V
Cena a platobné podmienky
1.
Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
2.
Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín sú uvedené v Prílohe č.1 Zmluvy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Maximálna zmluvná cena tejto rámcovej zmluvy je 199 000,- € bez DPH a 238 800,- € s DPH.

3.
Cena jednotlivých druhov Potravín je pre Kupujúceho konečná a zahŕňa v sebe daň z pridanej
hodnoty, dopravné náklady vrátane vyloženia Potravín, cla a balného.
4.

Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

5.
V prípade, že Predávajúci nedodá Objednávateľovi Potraviny alebo nie je schopný dodať Potraviny za
cenu určenú podľa predošlého bodu tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vypovedať Zmluvu.
6.
Kupujúci uhradí cenu za dodanie Potravín prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu
na základe vystavenej faktúry Predávajúcim na číslo účtu v nej uvedené.
7.
Faktúry vystavené Predávajúcim musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s príslušnými
právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp.
budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť Predávajúcemu
na doplnenie/opravu. V takomto prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením
opravenej, resp. doplnenej faktúry Kupujúcemu.
8.

Predávajúci bude vystavené faktúry doručovať Kupujúcemu spolu s Potravinami, alebo poštou.

10.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Za uhradenú sa faktúra
považuje v momente odpísania platby z bankového účtu Kupujúceho, prípadne deň úhrady v hotovosti.
11.
Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín sa na trhu môžu meniť na základe zmeny okolností,
ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, pričom nebolo možné pri vynaložení odbornej
starostlivosti ich predpokladať pri uzatváraní tejto zmluvy. Z tohto dôvodu Zmluvné strany sa dohodli, že
Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín sú vždy platné 3 kalendárne mesiace s výnimkou čerstvej
zeleniny a čerstvého ovocia, ktorých Jednotkové ceny za jednotlivé druhy platia jeden kalendárny mesiac. Pred
uplynutím tretieho (3.) kalendárneho mesiaca, resp. pred koncom každého kalendárneho mesiaca v prípade
čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia zašle Kupujúci všetkým účastníkom tejto Zmluvy - Predávajúcim
písomnú výzvu na podanie novej ponuky, ktorá bude obsahovať nové Jednotkové ceny za jednotlivé druhy
Potravín. Nové Jednotkové ceny za jednotlivé druhy Potravín budú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy pre nasledujúce 3 kalendárne mesiace účinnosti tejto Zmluvy, resp. 1
mesiac účinnosti Zmluvy v prípade čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia.
Článok VI
Doba trvania Zmluvy
1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu uvedenom v článku V, bode 2 tejto
zmluvy.
2.
a)
b)
c)
d)

Táto zmluva zaniká :
uplynutím doby alebo dosiahnutím finančného rozsahu podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy,
písomnou dohodou Zmluvných správ,
výpoveďou s 2-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu,
odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.

3.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry po
uplynutí doby dlhšej ako 30 dní odo dňa jej splatnosti.
4.
a.)

Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje porušenie :
čl. IV bod 11 tejto zmluvy a/alebo

b.)

čl. IV bod 12 tejto zmluvy.

5.
Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. c) tejto Zmluvy začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany.
Článok VII
Zodpovednosť za vady a záruka
1.
Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Potraviny v množstve, akosti, druhu a kvalite v súlade s
touto zmluvou a Objednávkou Kupujúceho.
2.
Nebezpečenstvo škody na Potravinách prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Potravín od
Predávajúceho.
3.
Dodané Potraviny nesmú mať v čase ich odovzdania Kupujúcemu vyčerpanú viac ako 1/3 (jednu
tretinu) ich expiračnej doby. V prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu Potraviny s vyčerpanou expiračnou
dobou o viac ako 1/3 (jednu tretinu) jej dĺžky je Kupujúci oprávnený vrátiť takéto Potraviny späť
Predávajúcemu na náklady Predávajúceho, Kupujúci nie je povinný Predávajúcemu zaplatiť a zároveň
Kupujúci oznámi Predávajúcemu, či trvá na dodaní objednaných Potravín.
4.
V prípade, že Kupujúci trvá na dodaní objednaného Tovaru, Predávajúci je povinný takýto Tovar
bezodkladne nahradiť čerstvejším, v rovnakom množstve a druhu ako znela čiastková objednávka.
5.
Predávajúci poskytuje na Potraviny záruku za akosť v dĺžke ich minimálnej trvanlivosti. Zárukou na
akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že Potraviny budú po dobu záruky spôsobilé na použitie na
dohodnutý, inak obvyklý účel a zachovajú si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto
záväzku má aj vyznačenie záručnej doby, alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na
obale Potravín.
6.
Vady Potravín (napr. nezrovnalosti v počte, type, druhu, veľkosti, úplnosti dodávky, porušenie obalu
apod.) reklamuje Kupujúci ihneď.
7.
Chyby v kvalite reklamuje Kupujúci písomne, bez zbytočného dokladu, najneskôr však do konca
záručnej lehoty tovaru.
8.
Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie doručiť písomne svoje stanovisko
Kupujúcemu.
9.
V prípade, že reklamácia je oprávnená, má Kupujúci nárok na odstránenie chýb bezodkladne, t.j. aj v
ten istý deň, aby bola zabezpečená strava pre stravníkov, a to odobratím chybnej dodávky v celom množstve a
jej nahradenie novou, bezchybnou dodávkou bez akéhokoľvek nároku na finančné vyrovnanie od
Kupujúceho.
10.
Reklamácia musí obsahovať : druh a množstvo Potravín, číslo faktúry súvisiacej s reklamovanými
Potravinami. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu aj reklamované Potraviny.
11.

Pred podpisom Zmluvy je Predávajúci povinný doložiť nasledovné doklady :

-

Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky;
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ak relevantné);

Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok, alebo hydinový bitúnok vydané
štátnou veterinárnou správou a potravinovou správou SR (ak relevantné),
Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o
schválení bitúnku (ak relevantné),
Kópiu udeleného platného certifikátu kvality bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo
podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou (ak
relevantné)
Článok VIII
Zmluvné pokuty a sankcie
1.
V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Potravín má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,1% za každý deň omeškania z hodnoty nedodaných Potravín. Nárok na náhradu škody
Kupujúceho uhradením zmluvnej pokuty Predávajúcim nie je dotknutý.
2.
V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do
omeškania a je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny, a to za
každý deň omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne uplatní.
3.
V prípade omeškania Predávajúceho s vybavením reklamácie, má kupujúci právo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,1% za každý deň omeškania z celkovej ceny vadných Potravín.
Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovej stránke Kupujúceho.
2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia Zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by
bránili, alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k plneniu
predmetu Zmluvy.
3.
Právne vzťahy zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4.
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre
riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.
5.
Predávajúcemu nevzniká nárok voči Kupujúcemu, aby Kupujúci zrealizoval objednávky v celkovom
finančnom objeme v maximálnej výške uvedenej v Čl. V tejto zmluvy.
6.
Kupujúci má právo zúžiť alebo rozšíriť predmet plnenia tejto rámcovej zmluvy z dôvodov na strane
Kupujúceho, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia tejto zmluvy predvídať.
7.
Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k Zmluve, podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami. Akákoľvek zmena zmluvy počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania môže byť vykonaná iba v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8.
Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo
neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého

zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že
by bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo
neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia zmluvy
sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom táto zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v
nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
9.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomností súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať na
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila
odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená.
10.
Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných údajov (napr. číslo účtu, e-mailovej
adresy) je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej
strane spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie, nového čísla účtu,
prípadne novej e-mailovej adresy.
11.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je :
Príloha číslo 1 – Zoznam potravín a výrobkov

12.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Predávajúceho a dva rovnopisy pre
Kupujúceho.
13.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.
Dňa : ..................................

Dňa : ....................................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

