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Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.Zmluvné strany
Predávajúci:

MIK, s.r.o.
Hollého č.1999/13
927 01 Šaľa
Štatutárny zástupca : Karas Zoltán – konateľ spoločnosti
IČO:
34099514
DIČ:
Sk 2020374125
Peňažný ústav:
OTP Banka
IBAN:
SK31 5200 0000 0000 0102 7504
Tel.číslo:
031/7712636
Fax číslo:
031/7712636
/ďalej len ,,predávajúci,,/
Kupujúci: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Zastúpený: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky
IČO: 00607223
DIČ: 2020878090
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK02 8180 0000 0070 0013 5898
Tel. číslo: 02/492 84 312, Mária Slováková
/ďalej len ,,kupujúci,,/

II. Predmet plnenia zmluvy
II.1.Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy dodávať kupujúcemu tovar v jednotkových
cenách podľa prílohy č. 1 v priebehu trvania zmluvy v predpokladanom ročnom odbere, formou
vystavených objednávok tovaru kupujúcim.
Kvalita tovaru bude zodpovedať príslušným predpisom a technicko – hospodárskym normám SR a EU
a potravinovému kódexu.
II.2.Každý tovar a výrobok má svoju špecifikáciu a je zakomponovaný v HCCP, ktorý je súčasťou
potravinárskeho podniku prevádzkovateľa MIK, s.r.o. Šaľa s prideleným schvaľovacím číslom SK
4053ES.

Strana 2

III. Termín dodania a plnenie zmluvy
Predávajúci bude predávať tovar počas trvania zmluvy , na základe telefonických objednávok
kupujúceho. Tovar bude dodávaný do 12 hodín po doručení písomnej objednávky kupujúceho
predávajúcemu.
Objednávka musí obsahovať názov kupujúceho, údaje o druhu tovaru, jeho momentálnom
požadovanom množstve a termíne dodávky v lehote uvedenej predávajúcim zo svojej ponuky – t.j. do
12 hodín po písomnej objednávke kupujúcim. Objednávka môže byť zaslaná faxom, alebo originál
objednávky zaslaný poštovou zásielkou predávajúcemu.
Prípadnú dlhšiu požadovanú lehotu dodávky tovaru nad 12 hodín, kupujúci uvedie vo svojej
objednávke. Prípadné zmeny zo strany kupujúceho v množstve, kvalite, druhu alebo termíne dodávky
už objednaného tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky minimálne 2 hodiny
pred termínom dodania na tel.čísle:031/7722145, 031/7721284.
Predávajúci sa zaväzuje, že objednané množstvo a druh tovaru dodá v plnom rozsahu a v požadovanej
kvalite na miesto určenia podľa bodu VII.

IV. Doba platnosti plnenia zmluvy
Predmet zmluvy bude realizovaný na dobu určitú, a to od 1.1.2022 do 31.12.2023 alebo do vyčerpania
predpokladanej hodnoty zákazky 18 862,- EUR podľa výzvy zo dňa 4.11.2021, podľa toho ktorá
skutočnosť nastane skôr.

V. Skončenie zmluvy a úhrada nákladov
V.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedodrží alebo poruší
niektoré z ustanovení tejto zmluvy, najmä ak:
1. predávajúci nedodrží rozvozový plán, alebo množstvo a kvalitu predmetu zmluvy
2. predávajúci upraví cenu dodaného tovaru bez súhlasu kupujúceho
3. predávajúci nezníži cenu tovaru pri všeobecnom znížení cien nákupu ošípaných
4. predávajúci dodá tovar s omeškaním viac ako 1 deň
5. nezaplatením kúpnej ceny daňového dokladu - faktúry s omeškaním viac ako 10 dní
c) uplynutím doby podľa bodu IV. tejto zmluvy,
d) písomnou výpoveďou v jednomesačnej výpovednej dobe a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
V.2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, dňom
odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď
sa adresát o tom nedozvedel.
V.3. Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu výpoveďou, nevylučuje možnosť uplatnenia
si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou zo zmluvných strán.
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VI . Harmonogram plnenia zmluvy
Predávajúci objednaný tovar dodá podľa požiadaviek kupujúceho v deň , hodinu a na miesto určenia.

VII. Miesto dodania tovaru
Miestom dodania a realizácia obstarávania:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.

VIII. Spôsob a preprava tovaru
Rozvoz predmetu obstarávania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady, ktoré sú zahrnuté
v cene predmetu obstarávania.
Samotný rozvoz je zabezpečený v chladiarenských vozidlách typu Fiat DUCATO , kde mäso
a mäsové výrobky aj počas letných mesiacov majú svoju požadovanú teplotu, aby spĺňali
všetky požadované hygienické a potravinové parametre podľa Potravinového kódexu, aby sa
zachovala ich zdravotná nezávadnosť a kvalita.

IX. Spôsob prevzatia
Kupujúci sa zaväzuje riadne prevziať tovary podľa dodacieho listu pri uskutočnení dodávky, ktorý
bude mať všetky náležitosti , t.j. číslo dodacieho listu ,dátum vystavenia, množstvo, kvalita dodaného
tovaru, cena za mernú jednotku bez DPH jednotlivo aj celkom, pečiatka a podpis zodpovedného
pracovníka.

X. Odovzdanie a prevzatie tovaru
Šofér vozidla predávajúceho odovzdá objednaný tovar zodpovedným pracovníkom
kupujúceho, ktorí ho prevezmú na základe dodacieho listu vystaveného predávajúcim.

XI. Odmietnutie dodávky
Tovar na základe zistených vád v druhu a kvalite je kupujúci oprávnený odmietnuť ihneď pri
preberaní tovarov.
Zistené vady v množstve a v kvalite je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovarov.

XII .Cena
Cena predmetu zmluvy bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov vo
výške uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pri jednotlivých tovaroch uvedených pod

poradovými číslami v € bez DPH za kg , sadzba DPH v %, DPH v € a celková cena vrátane
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DPH , cla, poistenia, dopravy na miesto dodania tovarov a ostatných odvodov v krajine
kupujúceho vo výške platnej ku dňu podpísania zmluvy.

XIII. Možnosť a spôsob úpravy ceny
Cenu tovaru je možné meniť len :

-ak dôjde v dôsledku zmien zákonných podmienok pre výpočet DPH
-v prípade zmien cien energií a pohonných hmôt
-v prípade zmien cien nákupu ošípaných o 10%
Pri zmene ceny, návrh na zmenu cien predloží štatutárny zástupca predávajúceho písomnou
formou 1 mesiac dopredu a po vzájomnej písomnej dohode podpísanej oboma zmluvnými
stranami, ktorá bude tvoriť dodatok k zmluve, sa cena stane platnou.
Pevná cena uvedeného sortimentu nemusí mať iba stúpajúcu tendenciu, ale za istých
podmienok sa cena predávaného tovaru môže aj znižovať, čo tiež záleží od určitých aspektov
a to akcie pri nákupoch, zníženie nákupu o 10 %, množstevné zľavy pri nákupoch, pričom je
kupujúci oprávnený vyzvať predávajúceho k zníženiu ceny. Nerešpektovanie výzvy k zníženiu
cien je dôvodom k odstúpeniu od zmluvy.
V prípade, že tovar uvedený v Prílohe č.1 bude v čase dodávky aktuálne v zľave v porovnaní
s cenou uvedenou v Prílohe č.1, dodávateľ automaticky túto skutočnosť zohľadní a tovar dodá
zľavnený, čo označí aj v príslušnej faktúre.

XIV. Platobné podmienky
Zálohové platby na dodávky tovaru sa neposkytujú. Platby za dodaný tovar sa budú realizovať
priebežne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr, ktorá bude obsahovať všetky
predpísané náležitosti. Predávajúcemu vzniká právo fakturovať dodávku tovaru na základe dodacieho
listu potvrdeného kupujúcim. Predávajúci požaduje a kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30-tich
dní od dátumu doručenia faktúry.

XV. Povinnosti predávajúceho
XV.1.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v článku II. tejto zmluvy v množstve
a kvalite zodpovedajúcej platným predpisom v tejto oblasti.
XV.2.Predávajúci je povinný dodať tovar riadne zabalený a označený v spotrebiteľskom alebo
prepravnom balení.
XV.3.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia. Dodaný tovar
má vady, ak nezodpovedá množstvu a akosti dohodnutej v tejto zmluve
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XVI. Povinnosti kupujúceho
XVI.1.Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho kvalitatívnu a množstevnú prebierku.
XVI.2.Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru okamihom jeho prevzatia a od tohto času
prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Skutočnosť dokladujúca tento moment
prechodu vlastníctva je podpis oprávnenej osoby podľa článku IX. na sprievodnom doklade / dodací
list, výdajka -prevodka a pod./

XVII. Zmluvné pokuty
Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy, dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie
XVII.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru kupujúcemu, zaplatí dodávajúci
zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej k prvému dňu
omeškania z ceny nedodaného tovaru, za každý deň omeškania.
XVII.2. V prípade omeškania predávajúceho so zaplatením kúpnej ceny, zaplatí kupujúci
dodávajúcemu úrok z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej
k prvému dňu omeškania. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní po jej doručení.

XVIII. Zodpovednosť za vady a záruka
XVIII.1. Predávajúci prehlasuje, že predaný tovar je v súlade so všetkými príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky v platnom znení vzťahujúcimi sa na dodaný tovar najmä
zák.č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinovým kódexom SR.,
XVIII.2. Kvalitatívne vady oznámi kupujúci predávajúcemu v rámci záručnej doby / doby trvanlivosti/
bezodkladne po ich zistení.
Kvalitatívne vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru,
kontrolou na mieste dodania, oznámi kupujúci ihneď po ich zistení.
Skryté kvalitatívne vady, ktoré môžu byť zistené po otvorení obalových jednotiek v sklade budú
oznámené predávajúcemu ihneď po ich zistení.
XVIII.3. Predávajúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie
oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko o spôsobe vyriešenia reklamácie.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci uznanú reklamáciu vysporiada buď výmenou za
bezchybný tovar, alebo dobropisom najneskôr do 7 dní odo dňa uznania reklamácie.

XIX. Riešenie sporov
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku,
vyplývajúceho z tejto zmluvy, budú postupovať v zmysle dobrých obchodných vzťahov vzájomným
rokovaním oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že rokovania nebudú úspešné,
je ktorákoľvek zo strán oprávnená požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej
republike podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
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XX. Záverečné ustanovenia
XX.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle

prejavenej určito a zrozumiteľne. Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobre viere, neuzatvorili ju v
tiesni, pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa
oboznámili s obsahom Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju
vlastnoručne podpisujú.
XX.2 Zmluva bola vyhotovená v piatich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 2 vyhotovenia
obdrží predávajúci a 3 vyhotovenia obdrží kupujúci
XX.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
XX.4 Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných obomi
stranami zmluvy
XX.5 V prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom je kupujúci oprávnený postupovať podľa
príslušného ustanovenia Obchodného zákonníka.
XX.6 Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ ich zmluva neupravuje inak, budú sa riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
XX.7 Postúpenie pohľadávok podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho sa zakazuje. Postúpenie pohľadávky
v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas
Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
XX.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1.

V Šali dňa.......................

Za predávajúceho: .............................
Karas Zoltán - konateľ spoločnosti

V Bratislave dňa........................

Za kupujúceho: .................................
PhDr.. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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Príloha č.1
Druh tovaru
Hovädzia roštenka falošná- býk
Hovädzia roštenka - býk
Hovädzia sviečkovica
Hovädzie pliecko býk
Hovädzie predné bez kosti
Hovädzie zadné bez kosti
Bravčová panenka
Bravčová panenka plnená klobásovou zmesou
Bravčové stehno
Bravčové údené koleno bez kosti
Karé bez kosti
Bravčové pliecko bez kosti
Krkovička bez kosti
Údená krkovička bez kosti
Gazdovská údená slanina
Oravská slanina
Šunka strojová - krájaná
Masť bravčová
Slovenská točená saláma
Viedenské párky
Klobása chorizzo
Domáca klobása

Cena bez
DPH/kg

6,80
8,00
18,90
5,80
5,50
6,80
3,90
4,20
3,10
3,60
3,40
3,00
3,20
3,60
3,60
3,80
3,80
1,80
2,20
4,00
4,50
3,80

Cena s DPH/kg

7,48
8,80
20,79
6,38
6,05
7,48
4,29
5,04
3,41
4,32
3,74
3,30
3,52
4,32
4,32
4,56
4,56
2,16
2,64
4,80
5,40
4,56

DPH

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

