
 
 
 

KÚPNA  ZMLUVA  č. 729 / 2015 
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

(ďalej len Zmluva) 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1 Predávajúci:  ACCOM Slovakia s.r.o. 
 Zastúpený:  Ing. Roman Hudec 
 IČO:  31585787 
 IĆ DPH:  SK2020453787 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. 
             IBAN kód:  , BIC/SWIFT: SUBASKBX 
             Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 1211/S 
  (ďalej len predávajúci) 
 
1.2 Kupujúci:   Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin 
 Zastúpený:  MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA 
 IČO:  00365327 
 DIČ:  2020598019 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:     
 IBAN:  , BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
  (ďalej len kupujúci) 

 
predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo 

„zmluvná strana“ 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka Mlieko a smotana, vrátane dovozu do miesto dodania pre 
Univerzitnú nemocnicu Martin. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto  

       zmluvy – Špecifikácia a cenník a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „tovar“). 
 
2.2 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa ods. 2.1 tohto článku 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. 3 
Cena 

3.1 Cena predmetu zmluvy je 33 945 € s DPH (doplní uchádzač). 
 
3.2 Ceny  tovaru  sú  uvedené  v  eurách   podľa  zákona   č. 18/1996 Z. z.  o cenách  v  znení  
          neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky. 

Ceny tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia a cenník, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V cene je zahrnutá DPH v súlade s platnými predpismi, 
doprava do miesta určenia, obchodná prirážka, balenie, clo a ostatné odvody v krajine 
kupujúceho. 

 
3.3 Zníženie  ceny  môže  predávajúci   vykonať  bez  prerokovania   s  kupujúcim  a bez dodatku 

ku zmluve. 
 
3.4 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz 

predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených 
odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve len za 
podmienky, že kupujúci obdrží súhlasné stanovisko Rady Úradu pre verejné obstarávanie k 
uzatvoreniu predmetného dodatku. 

 
3.5 Zmluvné strany sa vo vzťahu k určeniu ceny pre každé opakované plnenie vyplývajúce z tejto 

zmluvy zaväzujú k nasledovnému: 
 
3.5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú určovať cenu tovaru počas platnosti zmluvy s ohľadom na vývoj 

cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu za obdobie 6 mesiacov bezprostredne 
predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než 
cena určená touto zmluvou, cena bude určená najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími 
cenami zistenými na trhu podľa postupu určeného podľa bodu 3.5.2 tohto článku. 

3.5.2 Kupujúci je povinný vždy 1 x za 6 mesiacov vykonať prieskum cien, pričom do úvahy budú 
brané vždy aspoň tri cenové ponuky na identický alebo zastupiteľný tovar v súlade s touto 
zmluvou, ak v čase prieskumu trhu existujú (prvý prieskum trhu bude realizovaný po uplynutí 
cca 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy). 
Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byt' čo do 
kvality a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
O vykonanom prieskume trhu vyhotoví kupujúci záznam. V prípade, ak sa prieskumom trhu 
zistí, že ceny na trhu sú nižšie ako cena v určená touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje znížiť 
cenu tak, aby jeho cena bola najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými 
kupujúcim pri prieskume trhu. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu 
zníženie ceny (e-mailom, faxom). Takto určená cena sa stáva záväznou pre zmluvné strany 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o znížení ceny predávajúcemu, najneskôr však 
l0. dňom odo dňa vykonania porovnania cien na relevantnom trhu. Táto cena bude pre 
kupujúceho záväzná minimálne do doby vykonania ďalšieho prieskumu trhu. 

 
3.6 V prípade,  ak  predávajúci  nie  je  schopný dodať  alebo  nedodá  plnenie kupujúcemu   za 

cenu  určenú  podľa  bodu  3.5  tohto  článku,  je  kupujúci oprávnený  podať výpoveď zo  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         zmluvy v lehote 3 mesiace, pričom výpovedná lehota začína plynúť od jej doručenia 

predávajúcemu. 
 

Čl. 4 
Platobné podmienky a fakturácia 

4.1 Platby za tovar je kupujúci povinný realizovať priebežne podľa dodávok tovaru v zmysle tejto 
zmluvy. 

 
4.2 Predávajúci  berie  na vedomie, že kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie predmetu 

zmluvy. 
 
4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu vypočítanú podľa 

cenníka uvedeného v  Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia a cenník na základe faktúry, ktorú 
predávajúci vystaví po každej dodávke tovaru. 

 
4.4 Predávajúci   je  oprávnený   vystaviť   faktúru   najskôr   v deň  odovzdania  tovaru 

kupujúcemu. 
 
4.5 Splatnosť faktúr je 60 dní od vystavenia faktúry.   
 
4.6 Dátumom úhrady je dátum pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Čl. 5 
Miesto a spôsob dodania tovaru 

5.1 Miestom dodania tovaru je: Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie liečebnej výživy 
a stravovania, Kollárova 2, 036 59  Martin, Slovenská republika v  čase od 6,00 hod. do 10,00 
hod. 

 
5.2 Predávajúci (resp. posádka vozidla predávajúceho) odovzdá objednaný tovar zodpovedným 

pracovníkom (skladníkom) kupujúceho, ktorí ho prevezmú na základe dodacieho listu 
vystaveného predávajúcim. 

 
5.3 Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci predávajúcemu na dodacom liste pri uskutočnení dodávky 

len ak bude dodávka zhodná s obsahom objednávky kupujúceho. 
 
5.4 Predávajúci v dodacom liste ako prílohe k faktúre vyznačí množstvo a druh tovaru, jednotkovú 

cenu, DPH a dobu použiteľnosti. 
 
5.5 Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 
5.6 Po ukončení plnenia predmetu zmluvy je predávajúci povinný vystaviť na vyžiadanie 

kupujúceho do 14 dní písomné potvrdenie /dokument/, v ktorom uvedie celkové skutočné 
plnenie predmetu zmluvy za celé obdobie platnosti zmluvy s uvedením množstva a druhu tovaru 
v členení podľa prílohy č. 1 zmluvy 

 
 
 
 
 
 



 
 

Čl. 6 
Termín plnenia predmetu zmluvy 

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v požadovanom množstve do max. 48 hodín odo dňa 
prijatia objednávky v súlade s Čl. 5 tejto zmluvy. 

 
6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že objednané množstvo a druh tovarov dodá v plnom rozsahu 

a v termíne stanovenom objednávkou.  V prípade,   že  to  nie je schopný splniť, oboznámi o  
tom  kupujúceho  minimálne  24  hod.  pred   termínom  dodania  do 8,00 hod.  na   tel. číslo   

 
6.3 Prípadné  zmeny  zo  strany  kupujúceho  v  množstve,  kvalite,  druhu   alebo    termíne 

dodávky   už   objednaných   tovarov   kupujúci    oznámi    predávajúcemu telefonicky 
minimálne   24  hod.    pred   termínom    dodania    na   tel.  číslo   predávajúceho:   (doplní 
uchádzač). 

 
6.4 Ak predávajúci nebude schopný, z dôvodu okolností na jeho strane, dodať tovar podľa 

priebežnej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality 
od iného predávajúceho a v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby a za cenu 
najvýhodnejšej ponuky na trhu. 

 
Čl. 7 

Spôsob objednávania tovaru 
7.1 Predložením objednávky sa rozumie jej doručenie na adresu predávajúceho písomne, faxom, 

prostredníctvom modemu ( internet, e-mail ) alebo telefonicky v čase od 7,00 hod. do 15,30 
hod. 

 
7.2 V  objednávke  kupujúci uvedie druh tovaru, ktorý má byť dodaný a jeho požadované 

množstvo. 
 

Čl. 8 
Množstvo tovaru 

8.1 Celkové  množstvo  odobratého  tovaru  určí  kupujúci priebežne  podľa svojej skutočnej 
potreby v objednávkach. 

 
Čl. 9 

Odstúpenie od zmluvy 
9.1 Odstúpenie  od  zmluvy   môže  byť   realizované v zmysle § 436 a násl. Obchodného 

zákonníka. 
 
9.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak kupujúci neprevezme včas a riadne 

poskytnuté plnenie. 
 
9.3 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci opakovane nedodrží zmluvne 

dohodnutý termín plnenia alebo dodávka má podstatné vady. 
 

Čl. 10 
Záručná doba – zodpovednosť za vady 

10.1 Predávajúci ručí za kvalitu predmetu plnenia po celú dobu použiteľnosti (záručnej lehoty)  
          vyznačenej na obale, okrem prípadu poškodenia. 
 
 
 
 
 



 
V prípade, ak predávajúci prekročí uvedenú lehotu, má kupujúci právo tovar vrátiť. 

 
10.2 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou s tovarom alebo 

nevhodným skladovaním tovaru. 
 

Čl. 11 
Reklamácia tovaru 

11.  Pri zistení skrytých závad môže kupujúci reklamovať dodaný tovar u predávajúceho písomne 
počas záručnej lehoty tovaru, ktorá je uvedená na dodacom liste. 

 
11.2 Zistené  závady   v druhu a kvalite je kupujúci oprávnený reklamovať ihneď pri preberaní 

tovaru. 
 

Čl. 12 
Sankcie 

12.1 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kujúcemu zmluvnú pokutu vo  výške 
0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý deň omeškania. 

 
12.2 Ak  je  kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa ods. 4.5, 

predávajúci   si  môže   uplatniť  úrok  z omeškania  v súlade s ust. nar. vlády č. 21/2013 Z. z. 
v platnom znení. 

 
12.3 Zmluvné   strany  sa   zaväzujú,  že všetky spory,  ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor 
rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
12.4 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
 
12.5 Predávajúci  sa  zaväzuje,  že  bez  súhlasu  kupujúceho   nepostúpi   svoju  peňažnú 

pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany 
predávajúceho tretej strane bez súhlasu kupujúceho je neplatné. 

 
Čl. 13 

Trvanie zmluvy a skončenie zmluvy 
13.1 Kupujúci   zabezpečí   bezproblémový  vstup   vozidla   predávajúceho na miesto dodania 

tovaru. 
 
13.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov, nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 

 
13.2.1 Platnosť tejto kúpnej zmluvy zaniká: 
 a/ uplynutím doby platnosti zmluvy, 
 b/ dohodou medzi oboma zmluvnými stranami, 
 c/ z dôvodu nepredvídateľných okolností  (napr. zánik alebo zrušenie predávajúceho 

alebo kupujúceho). 
 
 
 
 
 
13.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto kúpnu zmluvu pri dodržaní 3-mesačnej 

výpovednej lehoty a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa 



mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane, s výnimkou výpovede podľa Čl. 
3 bodu 3.6 zmluvy. 

 
13.4 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané výlučne písomnou dohodou účastníkov vo 

forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve a budú riadne neoddeliteľnou súčasťou 
kúpnej zmluvy s výnimkou Čl. 3 bodu 3.3. tejto zmluvy, kedy je zmluvnými stranami 
dohodnuté, že zníženie dohodnutej ceny je možné bez písomného dodatku ku kúpnej zmluve. 
Číslované dodatky ku kúpnej zmluve budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
13.5 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach aj s prílohami, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach aj s prílohami. Obidve zmluvné strany 
potvrdia záväznosť kúpnej zmluvy svojimi podpismi. 

 
13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory budú riešiť podľa možnosti mimosúdnou cestou. 

Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi platnými na území SR. 

 
13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom kúpnej zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich 

slobodnej, vážnej, neomylnej vôli a nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia a cenník 
 
 
 
V Martine, dňa: ............................... V Banskej Bystrici, dňa:  10.07.2014  
 
Za kupujúce                                                              Za predávajúceho 
 
Meno: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA              Meno: ............................................... 
 
Funkcia: riaditeľ UNM Funkcia: ............................................ 
 
 
Podpis: ............................................. Podpis: .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 kúpnej zmluvy - Špecifikácia a cenník Predmet zákazky: Mlieko a mliečne výrobky

Str.1

Por. č. Názov tovaru - časť č.2 Mlieko a smotana Merná 
jednotka

Predpoklad. 
množstvo v 

ks, l

Jednotková 
cena                       

(za 1ks, 1l)                     
v € bez DPH

Sadzba 
DPH                    
v %

Jednotková 
cena                     

(za 1ks, 1l)                
v € s DPH

Celková cena za 
položku                          

v EUR s DPH

1. Mlieko trvanlivé polotučné 1,5 % 1 l l 44 000 0,40 20 0,48 21 120,00
2. Mlieko trvanlivé plnotočné 3,5 % 1 l l 500 0,67 20 0,80 400,00
3. Smtana na varenie 33% 1 l l 1 200 1,96 20 2,35 2 820,00
4. Smotana na varenie 15 % 1 l l 600 1,60 20 1,92 1 152,00
5. Mlieko sušené plnotučné 400 g ks 400 2,20 20 2,64 1 056,00
6. Smotana trvanlivá 250 ml 33 % ks 500 0,48 20 0,57 285,00
7. Smotana kyslá 1 l l 300 1,37 20 1,64 492,00
8. Mlieko acidko ochutené 200 - 250 ml ks 3 000 0,35 20 0,42 1 260,00
9. Smotana čerstvá kyslá 12 % 200 g ks 3 000 0,27 20 0,32 960,00
10. Zakysanka 250 ml ks 20 000 0,18 20 0,22 4 400,00

Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH: 33 945,00

V Banskej Bystrici, dňa 1.10.2014

Obchodné meno uchádzača: Accom Slovakia s.r.o.

Adresa a sídlo uchádzača: Zvolenská cesta 61, 97405  Banská Bystrica

Podpis: ..........................................

Uchádzač v časti ponuky označenej ako "Kritériá" doplní do cenníka jednotkové ceny, sadzbu DPH a celkové ceny. 




