Kúpna zmluva č. Z201821936_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
31813861
2021700549
SK2021700549
SK5881800000007000279808
+421 248234986

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Bidfood Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

34152199

DIČ:

2020168359

IČ DPH:

SK2020168359

Číslo účtu:

SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Telefón:

+421 32 77 42 891

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mlieko a mliečne výrobky

Kľúčové slová:

mlieko, syr, smotana, maslo, tuk, potravina

CPV:

15500000-3 - Mliečne výrobky; 15510000-6 - Mlieko a smotana; 15530000-2 - Maslo;
15540000-5 - Syrárske výrobky; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mlieko a mliečne výrobky

Funkcia
potravina, mlieko a výrobky z mlieka na prípravu pokrmov v stravovacích zariadeniach objednávateľa
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Mlieko trvanlivé 1,5 %

l

56979

Mlieko trvanlivé 1,5 %, balenie 0,25 l

ks

63908

Mlieko trvanlivé 3,5 %

l

15958

Acidofilné mlieko 3,6 % (RAJO), balenie 200-250 g,
fakturovať cenu za ks

kg

7688

Smotana kyslá 14-16 % tuk, balenie 200-250 g,
fakturovať cenu za ks

kg

1875

Smotana kyslá 14-16 % tuk

kg

124

Cremefime Fraiche 24 % tuk (RAMA)

l

33

Smotana na šľahanie rastlinná 31 % (RAMA, PROFI)

l

1477

Mlieko trvanlivé ochutené (kakao, vanilka) balenie 0,25 l
(RAJO)

ks

6667
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Maximum

Presne

Smotana na varenie 12-16 % tuk

kg

502

Maslo čerstvé, min. 82 %, balenie 250 g

kg

1391

Maslo mini živočíšne (RAJO), balenie 10 g

ks

175108

Maslo mini rastlinné (FLORA), balenie 20 g

ks

46192

Maslo rastlinné 40% tuk (RAMA, FLORA), balenie
400-500 g

kg

1205

Rastlinný tuk na pečenie (HERA), balenie 250 g

kg

214

Rama culines profi (RAMA)

kg

62

Rama cimbi profi

l

8

Stužený tuk (CERA), balenie 250 g

kg

83

Tvaroh jemný hrudkovitý (RAJO), balenie 200-250 g

kg

1875

Tvrdý syr údený 45 % t.v.s. (EIDAM)

kg

113

Tvrdý syr neúdený do 30 % t.v.s. (EIDAM)

kg

92

Tvrdý syr neúdený 45 % t.v.s. (EIDAM)

kg

2550

Bryndza plnotučná 48 % t.v.s., 50 % hnoty v sušine
ovčej zložky (LIPTOV)

kg

426

Tavený syr v črievku 40-45 % t.v.s. (BAMBINO), balenie
100 g

ks

9654

Tavený syr trojuholníkový 40-45 % t.v.s. (APETITO,
LUNEX), balenie 140 g (8 ks v krabičke á 17,5 g),
fakturovať cenu za balenie

balenie

36050

Tavený syr štvorec 40-45 % t.v.s. (APETITO, LUNEX),
balenie 150 g (3 ks v krabičke á 50 g), fakturovať cenu
za balenie

balenie

26158

Tavený syr plátkový 40-45 % t.v.s. (APETITO, LUNEX),
balenie 100 g

ks

7179

Syr Lučina (LUČINA), balenie 50g

ks

5633

Syrová nátierka (LUČINA), balenie 120g

ks

264

Syr s plesňou bochník 40-45 t.v.s. (NIVA, BLANÍK)

kg

377

Cottage cheese biely (RAJO), balenie 180 g

ks

5709

Syr s plesňou (PRESIDENT, ENCIAN, HERMELINEK a
pod.), balenie 80 g

ks

1288

Syr s plesňou (PRESIDENT, ENCIAN, HERMELINEK a
pod.), balenie 120 g

ks

2086

Termix vanilkový, balenie 90 g

ks

10208

Termix kakaový, balenie 90 g

ks

4103

Pribináček kakaový, balenie 125 g

ks

3508

Pribináček vanilkový, balenie 125 g

ks

16667

Jogurt biely nízkotučný do 3% tuk, balenie 135-150 g,
fakturovať cenu za ks

kg

1244

Jogurt ovocný nízkotučný do 3% tuk (výhradne
broskyňový, marhuľový, banánový, vanilkový), 15-20%
ovocnej zložky, balenie 135-150 g, fakturovať cenu za
ks

kg

118

Jogurt biely smotanový, balenie 135-150 g, fakturovať
cenu za ks

kg

1784

Jogurt ovocný smotanový, 15-20 % ovocnej zložky
(výhradne broskyňa, marhuľa, banán alebo vanilka)
balenie 135-150 g, fakturovať cenu za ks

kg

6179

Droždie (VIVO)

kg

263

Balkánsky syr (FETA)

kg

25

Parmezán strúhaný

kg

19
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Parenica neúdená, balenie 120-150 g, fakturovať cenu
za ks

kg

102

Parenica údená, balenie 120-150 g, fakturovať cenu za
ks

kg

21

Mozarella, balenie 120 - 150 g, fakturovať cenu za ks

kg

21

Jogurtová nátierka pažítková, balenie 135-150 g,
fakturovať cenu za ks

kg

51

Astivia ovocný nápoj, balenie 310 -350g, fakturovať cenu
za ks

kg

1292

Šlahačka spray, balenie 250g, fakturovať cenu za ks

ks

9

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Odkazom technickej špecifikácie na obchodnú značku
alebo výrobcu tovaru je uvádzané z dôvodu
garantovania technických vlastností a kvalitatívnych
parametrov tovaru

pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť
ekvivalentom tovaru rovnakých alebo lepších technických a/alebo
kvalitatívnych vlastností.

Odkazom na spotrebiteľské balenie výrobku je uvádzané
z dôvodu zabezpečenia stravných dávok a garantovania
technických a kvalitatívnych požiadaviek

požaduje sa dodávať požadované spotrebiteľské balenie, resp.
uvádzané rozsahom, pri zachovaní požadovaných technických
a/alebo kvalitatívnych vlastností a celkového požadovaného
objemu.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a nákupe tovaru a záväzok dodávateľa (ďalej ako
"predávajúci" alebo "dodávateľ") dodávať a predávať objednávateľovi (ďalej ako "kupujúci" alebo "objednávateľ") tovar za
podmienok stanovených zmluvou v rozsahu písomných objednávok kupujúceho a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať
a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je mlieko a mliečne výrobky v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky a
položkovitého rozpočtu tovarov - Mlieko a mliečne výrobky, s uvedením jednotkových kúpnych cien tovarov, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Pôvod tovaru, ktorý je predmetom dodávky musí byť preukázateľne od výrobcu alebo dodávateľa, ktorému bolo pridelené
veterinárne kontrolné číslo (úradné schvaľovacie číslo) o schválení prevádzky výrobcu resp. spracovateľa. Pôvod tovaru musí
byť jednoznačne preukázateľný.
Predávajúci musí byť spôsobilý k dodávke tovaru a musí byť držiteľom platného oznámenia Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR podľa zákona č.488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov – o pridelení veterinárneho kontrolného čísla
(úradného schvaľovacieho čísla) o schválení prevádzky predávajúceho (uchádzača) na činnosť súvisiace s predmetom
zákazky, zvlášť na skladovanie, distribúciu a uvádzanie na trh potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze (mlieko a
výrobky z mlieka), resp. obdobného charakteru.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do určeného miesta plnenia, požadovanej kvality, v požadovanom balení podľa určenej
gramáže a v množstvách stanovených v písomných objednávkach kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia, vyloženia
do skladu kupujúceho a vrátane prevzatia vratných obalov.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy.
Na dodanie tovaru predávajúcim vystavuje kupujúci písomné objednávky podľa potreby. V objednávke uvedie druh tovaru,
mernú jednotku a požadované množstvo tovaru, vyžadovanú lehotu a miesto plnenia.
Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať tovar v objemoch a množstvách takých, ako sú uvedené v technickej špecifikácii
(Spolu mlieko a mliečne výrobky za 5 mesiacov). Kupujúci si vyhradzuje, že skutočne objednané množstvá tovaru môžu byť v
závislosti od potreby nižšie alebo vyššie ako je uvádzaný predpoklad.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar najvyšej kvality, v bezchybnom stave, tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu
minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy výrobkov a zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na
trh a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a
požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu
číslo 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovému kódexu SR.
Obaly, označenie a preprava musia byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení,
vrátane vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších všeobecne záväzných platných právnych predpisov, noriem a
Potravinového kódexu SR (zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č.
2143/2006-100 PK SR), bez viditeľných známok mechanického poškodenia alebo kontaminácie.
Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročiť prvú tretiny doby spotreby, trvanlivosti alebo
záručnej doby vyznačenej na dodacom liste a/alebo tovare, odod dňa výroby/plnenia tovaru.
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Doprava tovaru do miesta plnenia musí byť vykonávaná vozidlami s oprávnením a schválením na prepravu potravín v súlade s
platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v kvalite podľa technických podmienok prevozu potravín
podliehajúcich rýchlej skaze v súlade s Potravinovým kódexom SR. Vozidlá musia byť vybavené zdvíhacou plošinou.
Pri doprave a vykládke tovaru sa predávajúci zaväzuje zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty
spôsobené realizáciou dodávok.
Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní
fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu sortimentu
dodaného tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru, vzhľadových a pachových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru
na dodacom liste.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje uvádzať v dodacích listoch pre každý dodaný tovar trvanlivosť alebo dobu spotreby a
záručné lehoty tak, aby bola možná kontrola kupujúcim v čase dodávky.
Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru
kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví
protokol nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do
šiestich hodín od predloženia protokolu nezrovnalostí, tzn. uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje. Reklamáciu uplatní
písomnou formou u predávajúceho najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo spotreby.
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 12 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí,
bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou rek1amácie.
Opodstatnené reklamácie predávajúci vyrieši/odstráni najneskôr do 12 hodín od súhlasu s reklamáciou.
Kupujúci si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje nárok na možnosť odstúpenia od zmluvy, resp.
požadovať náhradu vzniknutej škody.
Kupujúci si vyhradzuje právo prevzatie tovaru odmietnuť v prípadoch, ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú
požadovaným hodnotám, vyskytli sa nedostatky v kvalite, dodávka tovaru ku dňu dodania presahuje 1/2 trvanlivosti, doby
spotreby alebo záručnej doby výrobku.
Miestom dodania sú stravovacie zariadenia na pracoviskách kupujúceho v Bratislave. Miesto dodania bude dohodnuté v
záväznej písomnej objednávke.
Termín plnenia je dohodnutý priebežne po dobu platnosti zmluvy. Termín plnenia jednotlivých čiastkových dodávok tovaru je
dohodnutý denne, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, s lehotou plnenia najviac 12 hodín od doručenia
záväznej písomnej objednávky kupujúceho, nezávisle od dohodnutého miesta plnenia, po celú dobu platnosti zmluvy.
Objednávka musí byť vyhotovená vždy v písomnej forme, doručená predávajúcemu elektronickou poštou, faxom alebo
doporučenou poštou. V mimoriadnych prípadoch môže byť objednávka prijatá aj telefonicky. Takáto telefonická objednávka
musí byť následne potvrdená písomne.
Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.
dohodou zmluvných strán.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného kupujúcim a vrátane ostatných
nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
Cena musí zohľadňovať a musí v nej byť zahrnutý aj predpokladaný/nepredpokladaný vývoj cien z dôvodu
nedostatku/prebytku tovaru na trhu, ako aj tým spôsobený predvídateľný/nepredvídateľný pohyb cien smerom hore/dolu a
iných vplyvov majúcich priamy dopad na výšku ceny.
Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť je stanovená po celú dobu platnosti zmluvy.
Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálne platných obchodných podmienkach Elektronického
trhoviska, výpoveďou s výpovednou lehotou 14 dní. Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.
Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len „nižšia cena“) za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako je dohodnuté v tejto zmluve a predávajúci preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie
poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu
oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie
alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry
kupujúcemu.
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Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení záväzku predávajúceho akceptovať objednávku kupujúceho, ako formy zadávania
zákazky, dodať a predať tovar v rozsahu určenom v objednávke alebo odmietnuť plnenie za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-€ (slovom: „Jedentisíc EUR“).
V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo
výške 0,01 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške
0,01 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád tovaru v termínoch dohodnutých v tejto zmluve má kupujúci právo
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania.
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch
zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa predmetu zmluvy (ukončenie výroby, náhrada
stávajúceho tovaru, ponuka nových druhov tovaru a pod.), vrátane prebiehajúcich akcií, spôsobu určenia ceny a obchodných
podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán, nepostúpi žiadne záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto
zmluvy tretej strane, bez predchádzjúceho prerokovania a súhlasu druhej zmluvnej strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémom EKS a účinnosť dňom po jej zverejnení v Centrálnom
registri zmlúv, najskôr 20.5.2018.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
Predávajúci predloží do piatich pracovných dní po uzavretí zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS):
a) podrobný položkovitý rozpočet tovarov - Mlieko a mliečne výrobky, s uvedením obchodného označenia tovaru pod akým je
výrobok predávaný na trhu, výrobcu tovaru, pôvodu tovaru, jednotkovej ceny tovaru za mernú jednotku, ceny celkom za
požadované množstvo tovaru a ceny za všetky tovary spolu (cena v EUR bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH), ktorý sa
stáva neoddeliteľnou prílohou zmluvy. Jednotkové ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Položkovitý rozpočet
bude v originálnom vyhotovení podpísaný osobou oprávnenou konať v mene predávajúceho.
V prípade, keď v rámci položkovitého rozpočtu je ponúkané spotrebiteľské balenie, iné ako uvádzaná merná jednotka tovaru,
súčasťou takejto jednotkovej ceny tovaru za mernú jednotku tovaru bude aj jednotková cena tovaru v ponúkanom
spotrebiteľskom balení (cena v EUR bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH), ktorá bude slúžiť pre objednávanie tovaru a ktorá
bude kupujúcemu fakturovaná. Jednotkové ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
V prípade, keď predmetom ponuky je ekvivalent tovaru podľa technickej špecifikácie, je predávajúci povinný predložiť ako
súčasť položkovitého rozpočtu tovarov porovnanie ponúkaných ekvivalentov s požadovaným tovarom, z hľadiska splnenie
technických a kvalitatívnych požiadaviek. Kupujúci si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia
požadovaných kvalitatívnych a technických požiadaviek odmietnuť a predávajúci ho musí nahradiť pôvodným požadovaným
alebo iným tovarom spĺňajúcim technické a kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.
V prípade ponúkaných ekvivalentov tovaru podľa technickej špecifikácie, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu vzorky
takýchto ponúkaných ekvivalentných tovarov, bez nárokov na úhradu. Kupujúci si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z
dôvodu nesplnenia požadovaných kvalitatívnych a technických požiadaviek odmietnuť a predávajúci ho musí nahradiť
pôvodným požadovaným alebo iným tovarom splňajúcim technické a kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za
predmet zákazky.
b) čestné vyhlásenie, normatív alebo obdobný doklad potvrdzujúci, že mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú predmetom dodávky
majú percentuálne zloženie v rozsahu ako to vyplýva z technickej špecifikácie príslušného produktu.
c) písomné oznámenie s uvedením kontaktných údajov osoby alebo osôb určených pre prijímanie a vybavovanie objednávok
kupujúceho a zodpovedných za dodanie tovaru a riešenie reklamácií.
Kupujúci do piatich pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi predávajúcemu kontaktné údaje osôb zodpovedných pre
vystavovanie objednávok, zodpovedných za prevzatie tovaru a riešenie reklamácií.
Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akékoľvek zmeny týkajúce sa zmeny jeho spôsobilosti k plneniu predmetu
zákazky, bez zbytočného odkladu.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy pre opakované podstatné porušenie zmluvy predávajúcim, na základe predchádzajúceho
upozornenia predávajúceho. Podstatným porušením sa rozumie: a) nedodržanie požadovanej lehoty plnenia uvedeného v
zmluve, resp. v objednávke, b) opakovaným dodaním tovaru, ktorý nezodpovedá požadovaným vlastnostiam, kvalite,
množstve dohodnutých v zmluve, resp. objednávke a ktoré bránia riadnemu prevzatiu a užívaniu tovaru, c) predávajúci stratí
spôsobilosť k plneniu predmetu zákazky.
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na
tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené
pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov neplatný.
Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET) a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
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Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským
právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu podľa sídla odporcu.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Pažítková 4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.06.2018 00:00:00 - 31.10.2018 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 166 409,16 EUR

4.2

Sadzba DPH: 0,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 166 409,16 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.05.2018 11:52:01
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Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Bidfood Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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