
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. a č.252/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,podľa smernice NSK o verejnom 
obstarávaní zo dňa 30.06.2015 a dodatku č. 1 zo dňa 01.12.2015 Vás týmto vyzýva na predloženie 
ponuky na predmet zákazky: 
 
 
 

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - 
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich 

prostriedkov“ 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
      IČO: 42118727  
      Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
      Kontaktná osoba:  Ing.Miroslav Grič 
      Telefón:  038/532 67 50 
         
      e-mail:  moj-domov@moj-domov.sk 
   
      Internetová adresa: moj-domov.sk 

 
2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky s názvom „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe 
stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou 
čistiacich prostriedkov“ je vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej 
prevádzky –  HACCP   a  zásobovanie  čistiacimi prostriedkami, vrátane dopravy a 
poradenstva.   
 

3. Množstvo alebo rozsah predmetu 
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať analýzu správnej výrobnej praxe stravovacej 
prevádzky – HACCP, dezinfekčný a hygienický plán s dodávkou čistiacich prostriedkov podľa 
Prílohy č. 1, podmienky dodania sú vymedzené v návrhu zmluvy.  
 
Uchádzač musí predložiť  ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie 
predmetu zákazky. 

      
 
     Uchádzač  môže  predložiť  iba  jednu  ponuku. Uchádzač  nemôže  byť  v  tom  istom  postupe  
     zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ  
     vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  



4. Miesto dodania predmetu zákazky 
„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 
 955 01 Topoľčany, sklad čistiacich prostriedkov. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 398 00 000-0, 398 30 000-9, 398 31 600-2     
 

6. Predpokladaná cena 
Hodnota:  EUR     

       
7. Obsah ponuky 

7.1  Celková   cena  musí  byť  konečná, musí   obsahovať   cenu    zákazky   vrátane  dopravy,  
       poradenstva a iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky. 
      Ponuka  bez   vypracovania  analýzy  správnej  výrobnej praxe stravovacej prevádzky 
      HACCP nebude ďalej hodnotená. 

      7.2 Technická  a odborná  spôsobilosť, ktorú   uchádzač  preukáže   podľa  § 28 ods. 1 písm. l) 
     zákona o verejnom obstarávaní:  
    -  predložením  Rozhodnutia  o registrácii biocídneho  výrobku Centrom pre chemické látky 
       a prípravky u vybraných druhov výrobkov uvedených v Prílohe č.1    
 
    -  predložením   Karty  bezpečnostných   údajov   garantujúcej  zloženie  vybraných   druhov 
       výrobkov uvedených v Prílohe č. 1.  
 

             Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže  uchádzač využiť aj technické  
             a odborné  kapacity  inej  osoby, bez ohľadu  na   ich právny vzťah. V prípade, že uchádzač  
             využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej 
             osoby, túto  skutočnosť  preukazuje  uchádzač v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. 
             písomnou   zmluvou    uzavretou      s touto    osobou, obsahujúcou    záväzok  osoby, ktorej 
             technickými  a odbornými  kapacitami  mieni  preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo  
            odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 
            vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité  na preukázanie technickej alebo odbornej 
            spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu  
            zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
            Zdôvodnenie  primeranosti  požadovane j podmienky  účasti   podľa § 3 Príloha: č.1  ods. 6  
            zákona č. 25/2006    Z.z.   o       verejnom     obstarávaní:  Uchádzač    musí   preukázať,   že  
            disponuje požadovanými dokladmi,ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zmluvy – 
dodávať   
            tovar   v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve.  
    
            Minimálne  zloženie  výrobkov  uvedené v Prílohe č. 1 slúži na zadefinovanie  minimálnych  
            kvalitatívnych  požiadaviek  verejného  obstarávateľa na produkty. Uchádzač môže oceniť 
            ekvivalentné produkty za nasledovných predpokladov:  
            - ocenenie produktov, ktoré majú kvalitatívne parametre (obsah účinných látok) minimálne  
              na úrovni zadefinovaných produktov (t.j. rovnaké alebo vyššie) 
     
 
 
            V prípade  ocenenia  ekvivalentných produktov uchádzač preukáže splnenie minimálnych  
            kvalitatívnych   parametrov   a ostatných    zadefinovaných     požiadaviek     predložením 



            zodpovedajúcich dokladov.  
  
           Ak   uchádzač   príslušné   doklady   nepredloží   v uvedenom  vyhotovení   alebo  poskytne 
           nepravdivé   alebo  skreslené  informácie  jeho   ponuka  nebude ďalej hodnotená.  
 

 
 
             Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  
uvedie v zložení: 

     -     navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

        -     sadzba  DPH a výška  DPH, 

        -     navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. (Príloha č. 1) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH,  upozorní. 

 
7.3 Úradne  osvedčená  fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený  
      dodávať   tovar, uskutočňovať   práce      alebo       poskytovať     službu    –   dokladom 
      o   oprávnení     podnikať  (  predmet    činnosti    musí   byť    v  súlade   s    
predmetom  
      zákazky)  alebo  dokladom  o  zapísaní  v profesijnom   zozname  vedenom  profesijnou  
      organizáciou  nie staršom ako tri mesiace 
 

            Ak  uchádzač  alebo  člen  skupiny  príslušné  doklady  nepredloží  v  uvedenom vyhotovení  
            alebo  poskytne nepravdivé  alebo  skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho 
            ponuka nebude ďalej hodnotená. 
 
      7.4 V prípade, ak  uchádzač  nedodrží  text návrhu  zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá 
            alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.    
 
8.    Predloženie ponuky 
 

    8.1 ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu: 
  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
    P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
    Označenie  ponuky:   NEOTVÁRAŤ  „Vypracovanie   analýzy   správnej   výrobnej praxe  
    stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich  
     prostriedkov“. 

 
    8.2 lehota na predkladanie ponúk: 02.03. 2016  do 15.00 h. 
    8.3 otváranie obálok: 03.03.2016 o 08 .00 h. 

 
         Ponuka bude predložená osobne  alebo poštou. 
           

 Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  
    
9.    Trvanie zmluvy 
       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka na obdobie 12 mesiacov. Plnenie bude pozostávať z  objednávok podľa jednotlivých 



cien uvedených v ponuke úspešného uchádzača. Zmluva bude obsahovať záručnú lehotu 24 
mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky a povinnosť predávajúceho poskytnúť náhradný 
tovar kupujúcemu v prípade nefunkčnosti dodaného predmetu zákazky do troch pracovných dní 
počas trvania záručnej doby. 

 
10. Kritérium na hodnotenie 

 Najnižšia cena s DPH.  
  

12. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami 
  
 Kontakt: 038/ 532 67 50 
 

13. Ďalšie informácie   
  Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým       

bude uzatvorený zmluvný vzťah.  
  Verejný obstarávateľ požaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do troch pracovných dní 

od nahlásenia telefonickej objednávky oprávnenou osobou: Bečka Marek.  
 

  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený  
výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 

 
Štatutárny zástupca organizácie   
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
 

 
       Topoľčany, 25.02.2016  
 



Čistiace prostriedky      Príloha: č. 1   Výzva na predkladanie ponúk - zákazka podľa
Predmet zákazky: § 9 ods.9 zákona o VO
"Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky-HACCP                               
dezinf. a hygienického plánu .  s nákupom čistiacích prostriedkov "

P.č. Názov tovaru MJ

Predpok
l. 

odberné 
množst

Cena/MJ 
bez DPH 

v €

DPH 
20%

 s DPH 
v €

Celková 
cena bez 
DPH v €

Celková 
cena s 

DPH v €

1

Prípravok na umývanie riadu 
s koncentrovaným 

odmasťovacím účinkom 1 l 
minimálne zloženie: >5% 

neiónové tenzidy, >5% 
anfolytické tenzidy, 15-30% 

aniónaktívne 
tenzidyProstriedok na 
umývanie riadu –  Jar        

1000 ml prost. na umývanie 
riadu. 

ks 1 050

2
Tekutý piesok na čistenie riadu 
a sanitárneho zariadenia 1400 

g/ napr. CIF alebo ekv.
ks 138

3
Prostriedok na odmasňovanie 

riadu napr. Greasestrip        5 
000 ml ,alebo ekv.

ks 4

4 Prostriedok na leštenie okien  
500ml napr.Clin  alebo ekv. ks 50

5 Čistič odpadov - granulovaný 
750g (RASAN) ks 6

6
Prostriedok na čistenie rúr 

,grilov,konvekt. tekutý  
5000ml.

ks 7

7
Prostriedok na čistenie  WC 

750ml     napr.Domestos  alebo 
ekv.    

ks 130



8

Tekutý prostr. 1000 ml na 
čistenie hygien. Zariadení. 

Zloženie : 
izotridekanol,etoxylovaný do 

5%, kys. Amidosírová do 
20%/napr. Intofresh alebo 

ekv 

ks 50

9

Čistiaci prostr. na vodný 
kameň a hrdzu 5000 ml  

,zloženie : kyselina 
trihydrogénfosforečná

15 -30 %

ks 12

10

Prípravok tekutý na čistenie 
nerezu, vodovodných batérií 

a keram.obkladov 750 ml čistí  
napr. Pulirapid, alebo ekv. 

ks 515

11
Prostriedok na čistenie 

odpadu/  50-100% kys. Sírová 
1000 ml

ks 97

12 Politúra  na nábytok žltá        
200 ml ks 90

13

Neutralizátor pachu – vonný 
olej .Zloženie : C10-16  

alkylalkoholy, etoxylované, 
etanol, denaturovany 5000ml, 

ks 29

14

Kyslý prostriedok na 
odstraňovanie vápenatých 

usadenín v umývačkách riadu, 
pračkách ,konvekt.   5000ml 
/LIME A WAY EXTRA/           

ks 5

15

Nepenivý tekutý  umývací 
prostriedok.12 kg Zloženie : 
≥5 - <15% polykarboxyláty

<5% fosfonáty, hydroxid 
sodný 20-20 %.  napr. 

Topmatic univerzal 12 kg 
alebo ekv.

ks 2



16

Kyslý nepenivý oplachovací 
prostriedok do umývačky riadu 

10 L . Zlozenie : Kyselina 
citrónová monohydrát do 10%.  
Napr. Toprinse 10l  alebo ekv.

ks 2

17

Univerzálny tekutý čistiaci 
saponát na umývanie podlahy  

5000ml. Zlozenie :  
min.zloženie: anionové 

povrchovo aktívne látky 15-
30%         

ks 50

18 tbl do umývačky 56 ks/ bal. bal. 10

Cenová ponuka celkom za 12 mesiacov plnenia 
zmluvy 



Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
Príloha č.2 
 
 

PONUKA 
predložená  na predmet zákazky 

 
„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - 

HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich 
prostriedkov“ 

 
pre verejného obstarávateľa 

 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač 

 
Obchodný názov 
uchádzača  

Adresa sídla  

IČO  

IČ DPH SK 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní) 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu uchádzača  

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania 

 

Kontakty Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný )   

Fax   

E-mail  
Internetová adresa   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

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

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 
             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 



 
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Verejný obstarávateľ 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 
 
 
Predmet zákazky  

„Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - 
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich 

prostriedkov“ 
 

  
 
Uchádzač ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 
 
 
 
 
Celková cena za predmet zákazky v € s DPH za 12 mesiacov 
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním 
predmetu zákazky) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
V .............................. dňa .................... 
 

         
                                                                                                       

          ................................................................... 
                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     
       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
            



                                               ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
                                                                  (ďalej len zmluva) 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  § 3 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  medzi 

týmito zmluvnými stranami 
 

 I.  
Zmluvné strany 

 
 

Kupujúci  :     “MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                         Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

        Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 
        IČO: 42118727  
        DIČ: 2022567723  /kupujúci nie je platca DPH/    
        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
        IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 
        BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                          (ďalej len „kupujúci“) 
 
 Predávajúci:   
                          Zastúpený :   
                          Sídlo :              
                          IČO:                
                          IČ DPH: SK   
                          Bankové spojenie:   
                          Číslo účtu:      

  (ďalej len „predávajúci“) 
 

II.  
Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  postup  verejného obstarávania –  
výzvu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9  zákona  č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami, ktorej 
víťazom sa stal predávajúci. 
 

                                                                          III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom    tejto     zmluvy    je „ Vypracovanie    analýzy    správnej   výrobnej praxe  
    stravovacej   prevádzky - HACCP, dezinfekčného   a   hygienického plánu s dodávkou  
    čistiacích      prostriedkov      podľa     dennej   potreby  „ MÔJ  DOMOV“,      Zariadenie  
    sociálnych   služieb  Topoľčany,  P.   O.  Hviezdoslava  66,  955 01 Topoľčany  
    v množstve uvedenom      v   bode V. tejto  zmluvy. 
 
2.  Kupujúci     si     vyhradzuje    právo    kúpiť     aj    predmet    zmluvy    neuvedený  v tejto   
     zmluve,   ktorého  potreba sa vyskytne počas trvania platnosti tejto zmluvy. 
 



3.  Kupujúci   nie   je    povinný  zakúpiť   si  predpokladané   množstvo  jednotlivých  druhov  
     tovarov tvoriacich    predmet  zmluvy, ani  vyčerpať   finančný  objem   uvedený  v  článku  
     V. tejto   kúpnej zmluvy. Predávajúci    sa      nemôže    domáhať   uskutočnenia    dodávok   
     tovaru  v predpokladanom  množstve  uvedenom  v bode  V. tejto zmluvy. 
 

 
 

                                                      IV . 
Dodacie podmienky 

 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto 
zmluvy v predpísanom  množstve na základe písomnej alebo telefonickej objednávky. 
Kupujúci sa zaväzuje  tento  tovar prevziať. Objednávka  kupujúceho   predavajúcemu  
bude    uskutočnená   prostredníctvom: 

 
     telefonicky – na kontaktné číslo:  
 
     e-mailom na e-mailovú adresu:  

 
2. Miestom    dodania     je „MÔJ DOMOV“,     Zariadenie     sociálnych  služieb Topoľčany,  
    P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany - sklad čistiacích prostriedkov. 
 

     3.  Množstvo    tovaru     z   celkového   množstva   bude upresňované objednávkami zo strany  
          kupujúceho tak, aby bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu 

výrobku . 
 

               4.  Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.  
 
 

5.  Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :  
     Daňový doklad a dodacie listy. 
 

V. 
 

Kúpna cena, platobné podmienky 
 
 

 

1. Kúpna  cena  bola   stanovená   dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č 18/1996 Z.z. o  
   cenách takto:  „Vypracovanie    analýzy      správnej     výrobnej    praxe    stravovacej   
    prevádzky   -   HACCP,   dezinfekčného      a     hygienického      plánu     s   dodávkou 
    čistiacích    prostriedkov „ 
 
 
 
 
 
 



P.č. Názov tovaru MJ Predpok
l. 

odberné 
množst

vo 

Cena/MJ 
bez DPH 

v € 

DPH 
20% 

 s DPH 
v € 

Celková 
cena bez 
DPH v € 

Celková 
cena s 

DPH v € 

1 Prípravok na umývanie riadu 
s koncentrovaným 

odmasťovacím účinkom 1 l 
minimálne zloženie: >5% 

neiónové tenzidy, >5% 
anfolytické tenzidy, 15-30% 

aniónaktívne tenzidyProstriedok 
na umývanie riadu –  Jar        

1000 ml prost. na umývanie 
riadu.  

ks 1 050      

2 Tekutý piesok na čistenie riadu 
a sanitárneho zariadenia 1400 g/ 

napr. CIF alebo ekv. 

ks 138      

3 Prostriedok na odmasňovanie 
riadu napr. Greasestrip        5 

000 ml ,alebo ekv. 

ks 4      

4 Prostriedok na leštenie okien  
500ml napr.Clin  alebo ekv. 

ks 50      

5 Čistič odpadov - granulovaný 
750g (RASAN) 

ks 6      

6 Prostriedok na čistenie rúr 
,grilov,konvekt. tekutý  5000ml. 

ks 7      

7 Prostriedok na čistenie  WC 
750ml     napr.Domestos  alebo 

ekv.     

ks 130      



8 Tekutý prostr. 1000 ml na 
čistenie hygien. Zariadení. 

Zloženie : 
izotridekanol,etoxylovaný do 

5%, kys. Amidosírová do 
20%/napr. Intofresh alebo ekv 

ks 50      

9 Čistiaci prostr. na vodný 
kameň a hrdzu 5000 ml  

,zloženie : kyselina 
trihydrogénfosforečná 

15 -30 % 
 

ks 12      

10 Prípravok tekutý na čistenie 
nerezu, vodovodných batérií 

a keram.obkladov 750 ml čistí  
napr. Pulirapid, alebo ekv.  

ks 515      

11 Prostriedok na čistenie 
odpadu/  50-100% kys. Sírová 

1000 ml 

ks 97      

12 Politúra  na nábytok žltá        
200 ml 

ks 90      

13 Neutralizátor pachu – vonný 
olej .Zloženie : C10-16  

alkylalkoholy, etoxylované, 
etanol, denaturovany 5000ml,  

ks 29      

14 Kyslý prostriedok na 
odstraňovanie vápenatých 

usadenín v umývačkách riadu, 
pračkách ,konvekt.   5000ml 
/LIME A WAY EXTRA/       

ks 5      



15 Nepenivý tekutý  umývací 
prostriedok.12 kg Zloženie : 
≥5 - <15% polykarboxyláty 

<5% fosfonáty, hydroxid 
sodný 20-20 %.  napr. 

Topmatic univerzal 12 kg 
alebo ekv. 

ks 2      

16 Kyslý nepenivý oplachovací 
prostriedok do umývačky riadu 

10 L . Zlozenie : Kyselina 
citrónová monohydrát do 10%.  
Napr. Toprinse 10l  alebo ekv. 

ks 2      

17 Univerzálny tekutý čistiaci 
saponát na umývanie podlahy  

5000ml. Zlozenie :  
min.zloženie: anionové 

povrchovo aktívne látky 15-
30%          

ks 50      

18 tbl do umývačky 56 ks/ bal. bal. 10      

Cenová ponuka celkom za 12 mesiacov plnenia 
zmluvy  

    

 
 
2.   V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese  kupujúceho.  
         
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. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho 
objednávateľa na účet predávajúceho. 

 
VI. 

     Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 

1. Ceny  sú   uvedené   v štruktúre   jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa  
    Zákona NR SR č. 222/2044 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j.  
    vrátane DPH a výška DPH. 
 
2. Zmena   sadzby   DPH   a   s   tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať  



    za zvýšenie resp.zníženie ceny tovaru. 
 
3. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 
 
                                                                         VII. 

      Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 
 
1.Kupujúci    si    vyhradzuje    právo    odmietnuť    prevziať   tovar    z  dôvodu nedodržania   
   akosti, štruktúry   alebo  množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 
   strany nedohodnú inak. 
 
2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady 

tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 
 

VIII. 
 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Predávajúci je povinný : 
 
1. Dodať   predmet   kúpy   kupujúcemu   riadne   a  včas v požadovanom rozsahu a množstve, 
    v bezchybnom  stave  a  v  dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho na základe dohody, čo  
    potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 
2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 

tovar v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu 
 
Kupujúci je povinný:  
 
1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo elektronickej  
    objednávky, ktorú doručí  predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred rozvozom. V prípade  
    oneskorenia predložených objednávok predávajúci  nemôže byť  sankcionovaný za neúplné  
    vybavenie. 
 
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa článku V. tejto  
     zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú   adresu kupujúceho   a adresu   miesta, kde má  
     byť tovar dodaný. 
 
3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou 
 
 
                                                                        IX. 

Zmluvné pokuty 
 
1. Pre   prípad   nedodržania   podmienok   tejto   zmluvy   dohodli zmluvné strany nasledovné   
    zmluvné pokuty: 
 
a) Za    omeškanie    predávajúceho    s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať   
    pokutu vo výške 0,02 %  z hodnoty  predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením  
    zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
b) Za   omeškanie   kupujúceho   so   zaplatením   kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok  
    z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 



 
 

X. 
                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 
     Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 

   XI. 
 Záruka 

 
     Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka:  24 mesiacov na dodaný tovar                                                                        
     

              XII. 
                                               Spoločné a záverečné ustanovenia                                          
                                                                                                                                                                            
1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto kúpna zmluva sa 
uzatvára do ..........   alebo   do   vyčerpania    finančného   limitu  ............          eur bez 
DPH, podľa toho, čo nastane skôr od podpisu zmluvy.   

2. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému  
     termínu, 
b)  odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri rovnopisy 
a predávajúci dva rovnopisy. 

4. Strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. Strany uzavierajúce túto zmluvu prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, 
že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Topoľčanoch, dňa  .........    2016                      V    Topoľčanoch, dňa  .......     2016   

 

 

 

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

         predávajúci                                                                    kupujúci 

 

 


