
 
KÚPNA ZMLUVA 

 
Obsah zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné a nie je prípustné ich meniť: 

Požadované zmluvné podmienky pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy podľa § 409 a  
násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
Požiadavky pre článok I. Zmluvné strany. 

 
 

1.1. Kupujúci                             Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina      
Sídlo                                       ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina    
Štatutárny zástupca                  MUDr. Štefan Volák  
IČO                                         17335825 
DIČ                                         2020699923 
IČ DPH                                    SK 2020699923 
Bankové spojenie                     Štátna pokladnica 
číslo účtu                                 7000280470 
 
1.2. Predávajúci Accom Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská 

Bystrica          
Štatutárny zástupca                          
Oprávnený rokovať vo veciach   Ing. Roman Hudec  
- zmluvných                           
- technických                            
IČO                                          31585787            
DIČ                                          2020453787                  
DIČ DPH                                  SK2020453787       
Bankové spojenie                     Všeobecná úverová banka       
Číslo účtu 1225088351      
Zapísaný                                  Okresného súdu Banská Bystrica, odd.Sro,vložka č.1211/S       

                                                      Čl. I 

                                       Predmet kúpnej zmluvy 

1.1.Predmet plnenia zmluvy – Rastlinné jedlé tuky,  pričom špecifikácia tovaru podľa B 

Opis predmetu zákazky. 

1.2.Kúpna zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo 

zástupcom uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových  vzťahoch.  
 

                                                            Čl. II 

                                       Čas plnenia a miesto dodania    
       2.1. sklad liečebnej výživy a stravovania - Fakultná nemocnica s poliklinikou, 

       ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 

       2.2. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať tovar podľa potrieb FNsP - podľa  

       jednotlivých objednávok.  

       2.3. Trvanie zmluvy :1 rok   

 

                                                              Čl. III 

                                                    Kúpna cena  

    3.1. Kúpna cena medzi predávajúcim a kupujúcim je dohodnutá podľa § 2, ods. 3 zákona  

    NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z.z. 

    3.2. Cena uvedená v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy musí obsahovať jednotkovú cenu v eurách   

    1 rok, taktiež sumárnu cenu v eurách za celý predmet zákazky / 1 rok / podľa B. Opis  

    predmetu zákazky ,v cene bude zahrnuté DPH, doprava na miesto určenia, správnych a 

    iných poplatkov a iných nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky do miesta  

    určenia. 



    3.3.  Príloha č. 1 tejto zmluvy musí byť opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym orgánom  

    resp. členom  štatutárneho orgánu , ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

                                                         Čl. IV 

                                       Porušenie zmluvných povinností      
     4.1. Omeškanie 

     4.1.1 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu úrok z 

     omeškania, ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej  

     k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych  

     bodov, takto určená sadzba úrokov platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného  

     záväzku, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa  

     vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. ( § 369 ods. 2). 

     4.2. Odmietnutie dodávky 

 4.2.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto  

zmluvou. Za tým účelom je kupujúci povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej 

kompletnosť, kvalitu a skladbu a bez zbytočného odkladu,  najneskoršie však do 5 dní 

písomne reklamovať prípadné rozdiely v dodanom  množstve a sortimente tovaru, inak 

právo zo zodpovednosti za tieto chyby  zanikne. Za chyby zrejmé už pri odbere sa 

považujú aj tie chyby, ktoré od  začiatku robia tovar  neupotrebiteľným. Pri zrejmých 

chybách, ktoré robia  tovar neupotrebiteľným  je kupujúci oprávnený dodávku odmietnuť  

 a reklamovať a predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom  možnom termíne 

najneskôr do 24 hodín dodať bezchybný tovar. 

 4.2.2 V prípade, že kupujúci nereklamuje chyby zrejmé pri odbere ,to znamená, že chyby 

včas neoznámi predávajúcemu, nevzniká mu právo odstúpenia od zmluvy. 

 4.2.3. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy / z dôvodov 

nepriaznivých okolností na strane predávajúceho/  dodať tovar podľa čiastkovej 

objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality od 

iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie  časovej tiesne, je kupujúci 

oprávnený k postupu podľa predchádzajúcej vety, zásadne vždy  v písomnej forme , príp. 

faxom a to po vzájomnom dohovore. 

4.3.Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny 

 colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru   dohodnutej ceny, je  

 možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku KZ. 

4.4. Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania 

4.4.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s touto zmluvou a zaplatiť kúpnu 

cenu určenú touto zmluvou. 

4.4.2.Predávajúci je povinný odovzdať tovar v súlade s touto zmluvou a fakturovať 

cenu určenú touto zmluvou. 

                                                        Čl. V 

                                   Platobné  a fakturačné podmienky  

     5.1.Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci vždy predávajúcemu na dodacom liste. 

5.2. Pri fakturácií po dodaní tovaru platobné podmienky – splatnosť faktúr 

     najmenej  60 dní, po  splnení jednotlivých priebežných dodávok, a to na základe faktúry  

vystavenej predávajúcim. Predávajúci vystaví konečnú faktúru kúpnej zmluvy po dodaní 

tovaru, t.j. po splnení každej jednotlivej objednávky. 

5.3.V prípade omeškania úhrady faktúry môže predávajúci účtovať kupujúcemu  

     úrok z omeškania , ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 

platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku  zvýšenej o deväť 

percentuálnych bodov, takto určená sadzba úrokov platí počas celej doby omeškania 

s plnením peňažného záväzku , podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 

Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. ( § 369 ods. 2).                                                   

                                                             



                                                        Čl. VI 
                                                            Záruky 

 6.1. Predávajúci poskytne na tovar dodaný podľa tejto zmluvy záručnú dobu  

  v trvaní záručnej doby vyznačenej na obale výrobku za podmienky, že  tovar je 

skladovaný podľa smerníc . Po dobu reklamácie musí  byť  reklamovaný tovar uložený 

oddelene od ostatného tovaru a kupujúci nie  je oprávnený zaobchádzať s reklamovaným 

tovarom spôsobom, ktorý by  zistenie reklamovanej chyby sťažil, resp., znemožnil. 

Záruka predávajúceho sa nevzťahuje na prípady násilného alebo mechanického 

poškodenia kupujúcim, ani na prípady, keď chyba vznikne v dôsledku neodborného 

zaobchádzania zo strany kupujúceho, alebo v dôsledku zaobchádzania v rozpore 

s predpísaným postupom. 

6.2. Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva, ako aj pri   

 výmene reklamovaného tovaru, náklady na vrátenie hradí predávajúci. 

6.3 Pri zámene tovaru alebo zaslaní iného sortimentu môže kupujúci odmietnuť dodávku. 

      6.4.  Predávajúci sa k kúpnej zmluve zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar   

       v najlepšej kvalite. 

. 

                                                 Čl. VII 

                                           Riešenie sporov      

       7.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení  

       tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že   

      akýkoľvek   pokus o zmier bude neúspešný, obráti sa zmluvná strana, ktorá sa  

       bude cítiť  poškodená vo svojich právach na príslušný súd.                   

                                                      
 
                                                      Čl. VIII 

                                                  Iné dojednania 

Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody 

       8.1. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade   

        podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.      

       Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú zmluvné  

       strany: 

      - opakované nedodržanie dodacej lehoty 

      - opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutého výrobku 

8.2. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana škodu druhej  

zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške. 

8.3. Pod pojmom „opakované „ zmluvné strany rozumejú minimálne 3- krát po sebe  

idúce porušenie dohodnutej povinnosti. 

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných  

strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej 

súvislosti s porušením zmluvných povinností . 

8.5.Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia  

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

8.6.Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak predávajúci nedodrží  

zmluvnú cenu.  

8.9.Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana s uvedením dôvodu  

alebo bez uvedenia dôvodu. 

8.10.Vypovedanie musí byť vykonané len písomnou formou. 

8.11.Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchod. zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 

     8.12. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak dostane relevantnú  



     ponuku na kvalitatívne porovnateľné výrobky od iného subjektu za podstatne nižšiu kúpnu  

     cenu ako je cena dohodnutá v tejto kúpnej zmluve , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

     V tomto prípade má kupujúci povinnosť navrhnúť predávajúcemu zníženie ceny predmetu  

     dodávky v súlade s transparentnou ponukou. Predávajúci má povinnosť zaujať stanovisko 

     k navrhovanému zníženiu ceny do 10 dní. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na  

     navrhovanom znížení ceny, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

8.13.V prípade zistenia výhodnejšej cenovej ponuky na trhu v akciovom zvýhodnenom   

cenovom režime, za kvalitatívne porovnateľné výrobky, pričom sa zohľadňuje minimálne 

jedna ponuka dodávateľa príslušnej sortimentovej skladby tovaru, túto skutočnosť písomne 

oznámi kupujúci predávajúcemu. Predávajúci môže na dobu trvania platnosti akciovej 

ceny výhodnejšej  cenovej ponuky svoju zmluvnú cenu upraviť na hranicu výhodnejšej 

akciovej cenovej ponuky, pričom po skončení akcie platia opäť ceny dohodnuté v tejto 

zmluve. V prípade, že predávajúci svoju zmluvnú cenu neupraví na hranicu výhodnejšej  

    akciovej  cenovej ponuky, kupujúci do doby trvania akcie  bude realizovať dodávky  

    od toho, kto mu akciový zvýhodnený cenový režim ponúkol. 

                                                                     
                                                                Čl. IX           

                                                        Záverečné ustanovenia 

    9.1.Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného   

    zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR. 

    9.2.Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané  

    zmluvnými stranami. 

    9.3.Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. 

    9.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

    v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne  

    a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

    9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 

    9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

    nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa              V .................dňa  

 
 
 
 
 

Ing. Roman Hudec 

         riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Dohodnuté zmluvné ceny 
 

  

Rastlinné jedlé tuky 
  

       
 

  

Položka                                            
(rastlinné jedlé tuky) 

množstvo MJ 
Jedn. 
cena V € 
bez DPH 

Cena celkom 
v €  bez DPH 

DPH 
celkom v € 

Celkom 
cena v € s 
DPH 

1. Maslo mini 20 g 61547 ks 0,1242 7644,14 1528,83 9172,96 

2. Maslo mini 10 g 4936 ks 0,0699 345,03 69,01 414,03 

3. Tuk mini 20 g 162 395 ks 0,0633 10279,60 2055,92 12335,52 

  Ponúkaná cena celkom       18268,77 3653,75 21922,52 

        

        
        

        

        

 
Accom slovakia s.r.o 

      

 
Banská Bystrica 

       


