
   

    

ZMLUVA č. 55/2016 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

KUPUJÚCI:   Centrum sociálnych služieb AMETYST 

Zastúpený:   PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST 

Sídlo:    Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

IČO:    00 696 374 

DIČ:    2020635485 

Tel., Fax:   057/ 44 95 234,  057/ 44 95 225 

Bankové spojenie:  štátna pokladnica SR 

ďalej len „kupujúci“ 

 

PREDÁVAJÚCI:  INMEDIA, spol. s r. o. 

Zastúpený:   Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti     

Sídlo:    Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen 

Zápis:    v OR Okr. súdu Banská Bystrica, Odd: Sro., Vl. č. 4345/S 

IČO:    36 019 208 

DIČ:    2020066829 

Tel., Fax:    +421 45 5363 008,   +421 45 5326 976 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a. s., pobočka Zvolen 

ďalej len „predávajúci“ 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov vrátane súvisiacich služieb,    

t. j. dopravy a vyloženia tovaru na miesto dodania, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 

1 k tejto zmluve.  Tovar dodávaný predávajúcim vyhovuje potravinovému kódexu SR. 

2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovať dodávky tovarov požadované kupujúcim 

(„Mlieko a mliečne výrobky“ v zmysle cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve) 

a umožniť k dodanému a zaplatenému tovaru nadobudnutie vlastníckeho práva a kupujúci je 

povinný prevziať predmet plnenia a riadne zaň zaplatiť. 



   

    

Čl. 3 

Dodávanie predmetu zmluvy 

3.1. Predmet zmluvy nebude dodaný jednorázovo, ale v pravidelných časových intervaloch na 

základe telefonických, faxových, e-mailových čiastkových objednávok kupujúceho, ktoré 

budú doručené predávajúcemu najneskôr do 12.00 hod. dňa pred dňom požadovanej doby 

dodania.   

3.2. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho, v pobočke 

alebo centrále spoločnosti, pričom vystaviť objednávku môže vedúca stravovacej prevádzky, 

resp. skladníčka stravovacej prevádzky CSS AMETYST. 

3.3. V objednávke uvedie kupujúci požadovaný sortiment, množstvo, čas a miesto dodania. 

Objednávkou kupujúci prejaví záujem uzavrieť kúpnu zmluvu. Dodanie tovaru kupujúcemu 

sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. 

3.4. Predávajúci zodpovedá za včasnosť a úplnosť dodávky, ako aj akosť dodaného tovaru 

v zmysle § 420 Obchodného zákonníka. 

3.5. Požadovaný sortiment bude dostupný podľa predloženej cenovej ponuky počas celej doby  

realizácie zákazky. 

 

Čl. 4 

Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy a dodacie podmienky 

4.1. Termín začatia plnenia, resp. realizácia zákazky: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 

4.2. Miestom dodania tovaru je sklad stravovacej prevádzky CSS AMETYST, 094 01 Tovarné 

117. 

4.3. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť písomné preberanie tovaru v jeho prevádzke, a to počas 

celej pracovnej doby určenej pre danú prevádzku, a to potvrdením dodacieho listu, na 

ktorom budú uvedené minimálne druh tovaru, množstvo, akosť a cena.  

4.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

4.5. Predávajúci bude zasielať kupujúcemu faktúry na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve. 

V prípade, že kupujúci neobdrží z akéhokoľvek dôvodu faktúru v lehote jej splatnosti je 

povinný to bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. 

4.6. Úhrada faktúr bude vykonávaná podľa jednotlivých dodávok s termínom splatnosti 14 dní 

odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, kupujúcemu.  

Čl. 5 

Cena a platobné podmienky 

5.1. Cena predmetu zmluvy je výsledkom úspešnej ponuky verejného obstarávania vykonaného 

objednávateľom na predmet zákazky: „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“ v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorého právoplatným víťazom sa stal predávajúci. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá 

je platná počas celej doby dodávky a je súčasťou  tejto zmluvy. Ceny sú uvedené v EUR, 

vrátane DPH a dopravy k odberateľovi.  



   

    

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dojednaná v zmysle bodu 5.2. tohto článku je cenou 

pevnou, úplnou a nemennou. Dodatky k zmluve na zvýšenie cien počas roka 2017 

nebudeme akceptovať a nie sú prípustné. 

5.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. 

 

Čl. 6 

Zodpovednosť za kvalitu a záručné podmienky 

6.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v akosti a stave spôsobilom na ďalšie 

používanie. Dodaný tovar má zmluvne dohodnuté vlastnosti (čerstvosť a zdravotná 

nezávadnosť), zodpovedá normám a predpisom. Za týmto účelom je povinný uložiť tovar na 

prepravu najvhodnejším spôsobom. 

6.2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru. Vady 

tovaru zistené neskôr nemôže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť. 

6.3. Predávajúci sa zaväzuje prípadné vady tovaru bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu, 

na základe oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. 

6.4. Predávajúci nie je zodpovedný za škodu, ktorá by mohla vzniknúť kupujúcemu 

nerealizáciou jednotlivej objednávky. 

6.5. Predávajúci prehlasuje, že záručná doba a všetky náležitosti požadované SPPI budú uvedené 

na tovare v súlade s potravinovým kódexom SR. 

6.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od 

predávajúceho. 

Čl. 7 

Sankcie 

7.1. V prípade omeškania dodania tovaru predávajúcim má kupujúci nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % z hodnoty tovaru za každý deň omeškania. 

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho peňažného záväzku je predávajúci 

oprávnený pozastaviť dodávky do preukázania, že záväzok kupujúceho je splnený v plnom 

rozsahu. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je 

kupujúci v omeškaní. 

 

Čl. 8 

Odstúpenie od zmluvy 

8.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch, ak druhá 

zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť, pričom odstúpením 

od zmluvy táto zmluva zaniká vtedy, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy 

je doručený druhej zmluvnej strane. 

8.2. Podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho sa na účely tejto zmluvy rozumie:  

 porušenie kvalitatívnych a sortimentových podmienok, na ktoré bol písomne 

upozornený  a ktoré v požadovanej primeranej lehote neodstránil, 



   

    

 požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorou kupujúci  

nesúhlasil, pretože úprava ceny nebola zmluvne dohodnutá. 

8.3. Ukončenie zmluvy je možné iba písomnou formou, písomnosť je potrebné doručiť druhej 

zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť dňom nasledujúcim po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl.9 

Záverečné ustanovenia 

9.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017. 

9.2. Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle odberateľa. Táto zmluva sa 

počas doby účinnosti nemôže meniť ani dopĺňať. 

9.3.  Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho predávajúci obdrží jedno 

vyhotovenie a kupujúci dve vyhotovenia. 

9.4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy strácajú platnosť iné zmluvy s rovnakým 

predmetom plnenia uzavreté medzi zmluvnými stranami pred podpisom tejto zmluvy. 

V ostatných, zmluvou neupravených vzťahoch sa uplatní režim Obchodného zákonníka. 

9.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje 

ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou 

a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých 

totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná. 

 

 

           V Tovarnom, dňa  21. 11. 2016               Vo Zvolene, dňa 29.11.2016 

 

 

                  v. r.        v. r. 

                ......................................                  .......................................... 

                    za kupujúceho                za predávajúceho 

                  PhDr. Jozef Sabol                                                          Ing. Miloš Kriho  

            riaditeľ CSS AMETYST                                                   konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    
Príloha č.1 

 


