
Zmluva o dodávke potravín

čHnok 1
Zmluvné strany

1. Kupujúci: Domov sociálnych služieb SYNNÓvrn
Sídlo: Sv. Gorazda2978t3 010 08 Ži|ina
Zastúpený: Ing. Aneta Yavdková, štatutár

tčo: 00647691
ptČ: 2020689297

Bankové spojenie: Štatna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0043 5214

kontaktná osoba : Janka paulína Janicová

Číslotelefonu: 04115651,745,0905668226

e-mail: dsszagorazda.stravovanie@vuczilina.sk

Právnaforma: pdspevkováorganizácia

2. Predávajúci: Libex §.r.o.
Sídlo: Bytčianskall4,0l0 03 Žilina
ZastfipenÝ: Ing. Helena Cvachová, konatel'ka spoločnosti
ICO: 31620795
DIČ: 2020450168
lČ opH: sK2020450168
Bankové spojenie: Tatra banka
Císlo účtu: 262436 0097/1100
IBAN: SK 51 1100 0000 0026 2436 0097
Kontaktná osoba Ing. Alžbeta Kavecká
Číslo telefónu: O4ll7O 10 913, 041/500 14 85
e-mail: objednavky@libex.sk

Právna forma: Spoločnosť s ruěením obmedzeným
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čHnok 1
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zavázuje dodávat' kupujúcemu, na základe objednávok,
podťa dennej potreby tovar vrozsahu sortimentu aceny podťa prílohy č.1, ktorá tvod
neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy.

2, Predávajúci sazavázuje predmet kúpy dodat'a kupujúci zap|atiť zaň kupnu cenu.

čHnok 4
Miesto, čas, a spósob plnenia

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je odbemé miesto:
a) prevádzka Sv. Goruzda2g]8l2,010 08 Žilina
Predávajúci zabezpeči dodanie tovaru podfa, objednávok - písomne, telefonicky, osobne,
resp. e-mailom.
Objednávka kupujúceho musí obsahovať názov a množstvo požadovaného tovaru, termín
plnenia, dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho,
ktorým je: vedúca stravovaniao p. Janka Paulína Janicová

2, Predávajúci sazavázuje dodat'tovar, podťa článku 3 tejto zmluvy, na miesto plnenia
najneskór do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

3. Objednávky kupujúceho sa budú zasielať a uplatňovať:
- na telefónne číslo predávajúceho
- na mobilné číslo predávajúceho
- na emailovú adresu predávajúceho

4. Súčasťou dodávky je dodací list s údajmi o dodávke tovaru(druh, množstvo,vratný obal..)
5. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý svojim podpisom

v mieste určenia potvrdí množstvo, softiment a kvalitu dodaného tovaru.
6. Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim a odvoz vratných obalov, resp.

prepravi ek, zab ezpečuje predávaj úci.
7, Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru jeho ťyzickýmprevzatim azaplatením hodnoty

prevzatého tovaru.

členok 5
Cena

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách s možnosťou jej

úpravy počas trvania zmluvného vzt'ahu, Dohodnutá cena je uvedená v priloženom
cenníku, ktorý tvorí príloha č.1 .

2. Dohoda o zmene dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
je možná, Každé zniženie dohodnutej ceny je možné vykonať okamžite, bez udania
dóvodu a bez schválenia kupujúcim.

čtánok 6
Platobné podmienky

l. Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
a) bezhotovostný platobný styk,
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b) dohodnut á cena za realizovanie predmetu zmluvy bude predávajúcemu pollkazaná až
po prevzati predmetu zmluvy na zéklade potwdených dodacích listov a
predložených faktúro

c) lehota splatnosti vystavených faktur je 2tdní odo dňa vystavenia faktury.
Faktura musí obsahovať náležitosti podťa platnej legislatívy.
Faktura musí súhlasiť s dodacími listami.
Vprípade, že faktira bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku
opraviť alebo vystaviť novú.
Právo nazap|atenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnenímjeho závazku.
Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteťom DPH
a kupujúci nie je platiteťom DPH.

čHnot< 7
Balenie, označovanie, preprava na miesto dodania a kvalitatívne požiadavky

Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru podl'a predmetu zmluvy uvedeného
v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy zabezpeěi predávajúci podťa zákona
ě.l52ll995 Z. z. o potravinách.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je I. akosti a zodpovedá platným
normám akosti potravinárskych výrobkov po dobu ich záručnej lehoty.
Dodávaný tovar musí byt' čerstvý t. j. v deň dodávky nesmie odo dňa vYroby uplynúť viac
ako 1/3 doby spotreby (dížka lehoty medzidňom qýroby a dňom spotreby).

čUnot< 8
Zodpovednosú'za vady

Kupujúci má právo na bezchybné plnenie. Ak tovar pň prevzati vykanje zjavné vady,
kupujúci tieto okamžite reklamuje a súčasne si vyhradzuje právo na ich bezplatné
odstránenie v termínoch dohodnutých v zánnarne o prevzati tovaru t. j. v dodacom liste.

čHnok 9
Zmluvné pokuty

1. Vprípade omeškania kupujúceho súhradou faktúry má predávajúci právo účtovat'
kupujúcemu urok z omeškania vo výške 0,05Yo z dlžnej sumy vrátane DPH za každý
zaéaty deň omeškania úhrady faktury.

čHnok 10
Doba trvania, skončenie zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť od 1. 8. 2021 a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení
na webovom sídle objednávateía. Zmluva saazatvána na dobu určitú 1 rok, t. j. od 01.08.2021
do31.07.2022.

2. Zmlwazarltkáaj po dohode zmluvných strrán.

1.
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čHnok 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmlwa nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch

zmluvných strán.
2. Zmluvu je možné meniť a

anluvnými stranami.
dopírať formou písomných dodatkov podpísaných oboma

3. Zmluvné strany sa zavázujú bezodkladne vzájomne oznamovať zmenu
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy.

v údajoch

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platn}mi
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmltlvné strany sa dohodli, že v púpade súdneho sporu vzniknutého z tohto zmluvného
vzťahllbude na konanie miestne príslušný súd, v obvode ktorého má sídlo predávajúci.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
Zmluvné strany prehlasujú, že títo zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
lzatvorenápo vzájomnej dohode, podťa ich slobodnej vóle, urěite, váňne aztozumiteÍne,
nie v tiesni zanápadne neqýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

v Žiline, dňa 23.07.2021 v Žinne, dňa23.07.202l
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ffisifiidiňyčň štrÉitrij {iffidr"ah6-[',Ejil šřffi 2sŘ3i0iďffiZii]na;'Ťář tř?5osil,Bi ó§ossarsss;
2020689297, dssz89or8rda@Vuczilins.sk

predmet obstarávania;

ZÁklafué ťrdaj e sriťažiaceho :

Cenovó ponuka

Nápoje l pr{buzné potrtťny

Námv spoločnosti Llber s.r.o.

Bytčianska l 14, 0l0 B Žil:rrra- Považský Chlmec

Ičo 31620795

DIč 202M50168

l59 80000-1 Nápoje - sirrrp, džús, koncenffit
l 59 81000-8 Minerálne vody:

Miesto olnenia: I)omov soclítnych služieb §YNNÓMH, Sv. Gorazda 2g?8t3ol0 08 žilina
ogis lcrmínu olaenia; Rámcová dohoda sa uzatvod na dobu určitú a to na dobu 12 mcsiacov. I(upujrlci požadujc od dodávateta
akcePtovať PodmienkY PriebeŽného dodávania tovanr podťa aktuálnej pobeby sbavovacej prevádzlry na áklade objednávky počas
obdobia 12 mesiacov.
Predávajúci sa v rámcovej dohode araéí,žn, bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnenl plaErých právnych predpisov, ákona c.lÍ2ll995 Z. z o Potravinách v ztenl neskoŇích predpisov. Tovar musí byť I. akoshej 6.iedy, ' r- - -Š--- '' -
Poáadavky na spracov.a$ie ponukovej cenv:
Predmet je rozdelený do dvoch §8mo§tatrých časti, Uchádzač predtoží ponuku na jednu alebo všedcy častl predmetu ňkadcy,
UchádzaČ bude oceňovaťjednotkovťr c€nu tovaíu v pdstušnej časti predmetu ?Áka?Btohto dokumentu, qptní celkont cenu tovarov
za prísluŠnri Časť predmetu ?Ákúzk! a na konci uvedie sumu spolrr za oceňovanrl časť. Uchádzač prerltoži ponuku oconontm všetkých
PoloŽiek PdslŇnej oceňovanej Časti Predmetu ?Áka?ky mailorr1 na e-mailovú adresu verejného obst6,ávateya, V prípadg žc uchódzač
neocenl vŠetkY PoloŽkY v ocoňovanej Časti predmetu zókazky, uvedené v tojto výzve na predloženie ponuky, n.ura";.lo ponuka
akceptovaná a bude vylriČená. UchádzaČom nawhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazkybude vyjadrená v EUR s DPH

uchódzačov budli mhl'adňovať dovoz tovlru na miesto

jednotky (kg, l)pri položkách,

Copybil @ fu?lov soc#ttydt sktžteb SWVNÓM|A
Stnna l z l

Časť l nápoje - sirup, džrls, koncentrát

Dáis 200-250 ml min. 80 % ovocnej iložky (ózne druhy)

Ovocný sirrrp - rózne pdchute 0,7l exha hustý

Časť 2 minerálne vody

Minerálka Magnézia 1,5 l

Minenílka Rajec 0,75dc1- jemne perlivá, perlivá, neperlivá

Minerálka 1,5 - 2l /jemne pertiv{ neperlivá, perlnlát
Miu€ráll€ 1,5l r6zne díuhý@
ochutená

Upozorňujeme aby oceňovali

PoIožkr mj Množs§o Jednot}ová cena s
DPE

Celková
cenl
sDPE

l, k§ 250 0,22 54,95
2. ks 800 0,58 460,80
SPOLU:

515,75

l.
I<s 24 0,48 11,52

2. l§ 200 0,37 74,13

3. lr§
,l0

o,29 20,16

4. k§ 36 0,34 12,10

l|7,9l



Ak irspešný ucpdzač zs ávabtýchdóvodov rámcovrl dohodu na predmet obstarávania neuzatvod, alebo nedodŽl PodrnienlcY

vyhlaseneÉo verejného obstarávaniq verejný obstarávateP si vyhradarje právo uzatvorť znrluvný vďa}r s uchfilzaČonr, ktorý sa

umiestnil v elelrnonickom vyhodnolení ponuk za ťrspešnfu ucbádzačom (resP. s druhý'n v PoradÍ).

čast'1 5l5,75

_
Cast'2

Cene bezDPH

t1791

52t,(N

C.*,p"l., DPH 633,65

Ponuku vlpracoval; Ine. Alžbeta Kavecká

LIB
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tčo:3l62079l

Odtlačok p

Copyfutht@ Donov soúlttydt služieb ,YNNÓM|A
stand 22 l
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lčO: 006,í769 1, Dl Č: 202O68929i, Osszaooraido@vucdlina.si

Cenovó ponuka

predmet obgtarávanla: hvočíšne alebo rastlinnó oteje a fuky

Z,í*Jadné údaje sriťažiaceho :

Námv spoločnosti Llbex s.ro.

Bytčianska l 14, 0l0 Ol Žnina

Ičo 3l620795

DIč 2020450168

hedpokladaná hodnota zákazkv:
15400000-2 Živoěíšne alebo rastlinné oleje a tuky:

Miesto olnenia:Domov sociálnych služieb sYhtNÓML{, Sv Gorazda}9?8t3 0l0 08 žitim

OPis termínu Pln€nia: Zmluva sa uzatvod na dobu určitú a to ne dobu 12 meliacov. Kupujúci požaduje od
dodrivatel'a akcePtovať Podmienky priebežného dodávania tovaru podťa aktuátnej potí€by stavovacej prevádz_
ky na základe objedrrávky počas obdobia l2 mesiacov.
Predávajrlci sa v rárrrcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych
PredPisov, zÁkona c. l52ll995 Z. z. o potavinách v znení neskorších predpisov. Tovar musí byť I. akostrej
friedy.

Uc}ádzař Predloá Ponuku ocenením vŠetlcých poloáek pdslušnej oceňovanej časti predm*u zÁkazky mailom,
na e-mailovú adresu verejného obstarávatel'a. V pdpade, žn whádzaš neocení všetky položky v oceňovanej
Časti Predmetu zÁ)r,ailry, uvederré v tejto výzvena predloženie ponuky, nebude jebo ponuka akceptovaná a bude
vYlúČená. UchádzaČom navrlrovaná jednotková zrrrluvná cena pr€ prcdmet zělazky bude vyjadrená v EUR s
DPH

uchádzačov budú zohlradňovať dovoz tovaru na mie,sto budú

Položka mj Množstvo Jednotkov{
cenr c DPE

celková cena
sDPE

Časť l tuky

1

Rama4O0g classiClras@
sušený onar, emulgátory, jedlá soí 0,2 o/o, arótna,
vitamíny 4 D, E, fróivo larotéuy/

k§ l00 1,09 108,86

2,
Rana 5009 classic /rastlinné oleje a tut<y, vod4
sušený cmar, emulgátory jedlá sot 02 oÁ, aróma,
$tamínyd D, E, faóivokarotényi

k§ l00 0,74 73,87

3. Olej na varenie ll slnečrricový l 420 1,56 653,1 8

3. Olej na vare,lrie tl repkový l 90 1,43 l28,99

bwblht @ bnov súhlydt služleb sYlvNÓMlA
S:tnna í z í



Olivovýolej ll

Časť 1

Cena spolu s DPE
at< rispeiný uchádzač zo Áiarnýctl, dóvodov rámcovrl dohodu na predmet obstarávania neuzatvod, alebo

nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania veíejný obstarávateť si vyhradzuje pnívo uzatvoriť
zmluvný vďah s ucMdzačom, ktorý sa umiesfiril v elelctronickom vyhodnotení ponúk za uspešným

uchádzačom (resp. s druhým v poradf).

Ponuku vypracoval: Ing, ADbqaXayegká

i:o. @
l
\ón,.*
202M50l68

y a podpis

@pyrbht @ futttov soc#tttyďt stužieb SYNNÓMA
S,lnna2z l

5. l 5 2,1l l0,57

6. Flóra4O0g k§ 56 1,11 62,42

SFOLU: 1037p0

oozorňuieme uchádzačov. abv oceňovali uvedené iednotky (kg, ks, l ) prijednotlivYch rx

Cena bezDPH 8u92
l037,90


