
 

                                      ZMLUVA NA DODANIE TOVARU                                                      

(ďalej len zmluva) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a§ 3 ods. 2 ) Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom 

obstarávaní a o zmene zákona č. 282/2006 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon zákon č. 576/2004 Z.z. 

o zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“), medzi nasledovnými zmluvnými stranami.  

 

 

 

 

I.  
Zmluvné strany 

 

  

Kupujúci:          „JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

               Družstevnícka č. 22,  934 80  LEVICE 

               Zastúpený: Mgr.  Anna Psárska 

               Štatutárny zástupca   

               IČO: 42119383, (objednávateľ nie je platcom DPH) 

               Bankové spojenie Štátna pokladnica 

               DIČ :2022638354 

               IBAN: SK7581800000007000329166 

   (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:       NOVOGAL a.s. 

                             Hlboká cesta 1421 

                             941 31   Dvory nad Žitavou                                                                                                      

Zastúpený:            

                             IČO: 00199567 

                             DIČ: SK 2020413054                                                                                                                                                                            

 Bankové spojenie:  Tatrabanka   Levice     

                        IBAN: SK9511110000006603082022   

    (ďalej len „predávajúci“) 

 

  

 

 

                                                       II. 
Preambula 

 

       Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –   §117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 282/2006 Z.z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,  

ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. 

Predmet zmluvy 

 

           Predmetom tejto zmluvy je dodávka  slepačích vajec.  

             

  
  

   

IV. 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy v množstve podľa 

písomnej alebo telefonickej objednávky.  

2. Množstvo tovaru  bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho a za  podmienok  tak, 

ako je to ďalej v tejto zmluve uvedené.. 

3. Kupujúci v objednávke uvedie druh, množstvo, balenie a odberné miesto tovaru. 
4. Miestom dodania je: „JESEŇ ŽIVOTA“ ZSS Levice – prevádzka Družstevnícka 22, Levice 

a prevádzka Domadice 58.  
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :                               

Faktúra a dodacie listy. 

6. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených 

zástupcov preberacie protokoly, resp. dodacie listy, ktorých kópie budú prílohou faktúr. 

7. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť objednávku kupujúceho a dodať mu objednané množstvo 

v dohodnutých termínoch. 

8. Dodávky budú uskutočňované na základe aktuálneho rozvozného plánu. 

 

 

V. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  č 18/1996 Z.z. o 

cenách na 24 mesiacov takto:  

Cena bez DPH 3.549,20€  

DPH 20%           709,84€ 

Spolu s DPH    4.259,04€ 

 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy. 

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov / faktúr/ predávajúceho, ktoré budú 

kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti 

daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy./ preberacie 

protokoly./   

3.   Splatnosť faktúry je: 60 dní odo dňa doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje     

      deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. 

4.   V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adresu kupujúceho. 

 

VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

1. Cenu tovaru je možné meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne    

     záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH a to formou doplnkov odsúhlasených oboma  

     zmluvnými  stranami najneskôr po troch mesiacoch plnenia zmluvy. Takto  zmenená kúpna cena sa   

     upravuje prvým dňom budúceho mesiac nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve.  

     Nepodpísanie doplnku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre  ukončenia 

     zmluvného vzťahu.  

 

 



  

 

VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo 

množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

  

1. Predávajúci je povinný : 

a) Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve v dohodnutom 

termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a v objednávke upresnenom 

množstve do skladu kupujúceho, do 48 hodín, čo kupujúci potvrdí preberajúcim 

protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

b) Prepravovať tovar len Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválenými 

motorovými vozidlami  

 

2. Kupujúci je povinný: 

a) 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  nemôže byť sankcionovaný za 

neúplné vybavenie. 

b)  Riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 zmluvy podľa          

     skutočne nakúpeného množstva jednotlivých druhov tovaru 

 

 

IX. 

Sankcie 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a)  Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05% 

z hodnoty  predmetu kúpy za každý deň z  omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie 

nezaniká nárok kupujúceho pre prípadnú náhradu škody 

b)  V prípade omeškanie kupujúceho so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu 

      fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň  omeškania. 

Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 

 

 

X. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 

 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej 

ceny. 

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na 

kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa článku IV. bod 5 zmluvy. 

 

 

 



 

 

XI. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: Záručná doba je vyznačená pri každom predmete obstarávania 

Na doklade – dodací list, ktorý je k dispozícii obstarávateľovi hneď pri dodaní tovaru. 

 

XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod 

vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami . 

3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží predávajúci dve 

a kupujúci jedno vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po 

zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12.2019. 

6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V ...Leviciach... dňa                                                                    V Leviciach  dňa.  

   

 

 

 

 

              Ing. Jozef  Őszi - predseda                                                       Mgr. Anna Psárska, riaditeľka 

 _________________________________                          _________________________ 

               Predávajúci                                                                                        kupujúci 

                                                                                         

  

 

                       

 

     

 

 

 

        


