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Kúpna  zmluva č. IV/5/2011 

 
                                   na  dodávku dodávka tovaru -  mieko a mliečne výrobky na rok 2011 
 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami 
 
Kupujúci:  
 
verejný obstarávateľ:                             Národný ústav reumatických chorôb 
adresa:                                                     Piešťany, PSČ 921 12, Nábrežie I. Krasku 4782/4. 
Právna forma:                     Štátna príspevková organizácia 
IČO:                                                         165271 
DIČ:                       2020530732 
IČ pre DPH:                       nie sme platcami DPH 
Štatutárny zástupca organizácie:           Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP 
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
             Č. bežného účtu: 7000285239/8180 
Adresa banky:           Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
SWIFT:            SUBA SKBX 
IBAN:             SK85 8180 0000 0070 0028 5239 
  
a  
    
Predávajúci: 
 
spol.                                                            Mabonex Slovakia s.r.o.                               . 
sídlo / miesto podnikania:                     Krajinská cesta č.3 
zastúpený:                                             Ing. Miloš Kriho  konateľ spol.   
IČO:                                              31428819 
DIČ:                                                             2020395982 
IČ DPH:                                               SK2020395982 
zapísaný v registri:                                      OR OS Trnava odd. Sro vl.č. 463/T 
bankové spojenie:            UNI CREDIT BANK   
číslo účtu:                                                    6627015000/1111  
tel.:                                                               033/7910063 
fax:                                                               033/7910062 
e-mail:                                                          mabonex@mabonex.sk 
kontaktná osoba:                                          Ing. Miloš Kriho 
          
 
Kupujúci ako verejný obstarávateľ postupoval pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ktorá 
je predmetom tejto zmluvy, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 102 ZVO  
a článku 5. Organizácia procesu verejného obstarávania,   odstavca 5.1. Smernice o verejnom 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v podmienkach Národného ústavu 
reumatických chorôb Piešt'any - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
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I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a  ďalších 
obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar. 

      Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar :  Mlieko   
      a mliečne výrobky - podľa špecifikácie uvedenej vo výzve  na predloženie cenovej  
      ponuky zo dňa  22.12.2010 určený čo do  presného množstva a druhu  kupujúcim v  
      objednávkach.  
2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej kvalite a 

termíne do určeného miesta dodania a odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na 
dodaný tovar.  

3. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú 
kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
II. Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Cena tovaru je stanovená  dohodou  zmluvných strán v zmysle zákona  č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená a záväzná v zmysle predloženej 
Cenovej ponuky  na  dodávku tovaru – Mlieko a mliečne výrobky ( časť 2. Predmet 
zákazky - predloženej cenovej ponuky spol.Mabonex Slovakia,s.r.o ) predávajúcim , ktorá 
je prílohou tejto zmluvy. Ceny uvedené v cenovej ponuke  sú s DPH a sú stanovená 
vrátane dopravy tovaru do miesta dodania. Zmena uvedených cien je možná len na 
základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve podľa čl. VIII bod 4.  

2. Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu vo výške ....../....%, o ktorú budú znížené ceny 
bez DPH uvedené v ponuke. Dohodnutá zľava bude zohľadnená vo faktúre za dodaný 
tovar. Kúpnou cenou tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie cena tovaru podľa bodu 1 
tohto článku po odčítaní dohodnutej zmluvnej zľavy podľa tohto bodu.1  
V prípade, ak zľava nebude medzi zmluvnými stranami dohodnutá, kúpnou cenou tovaru 
sa na účely tejto zmluvy rozumie cena tovaru podľa bodu 1 tohto článku.  

3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a 
včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru 
kupujúcim.  

4. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná 
do 30 dní odo dňa jej vystavenia a predávajúcu ju doručí / zašle kupujúceho do 3 dní od 
vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania faktúrovanej sumy z účtu 
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.   

5. V prípade, ak faktúra má vecné a/alebo formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti 
daňového dokladu, má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúceho, pričom lehota 
splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry.  

 
 
 
 

                                                           
1  platí, pokiaľ sa bude poskytovať zľava z cenníkovej ceny 
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III. Objednanie tovaru  
 

1. Kupujúci bude objednávať tovar písomnou objednávkou, ktorú zašle predávajúcemu 
faxom, e-mailom, poštou, prípadne telefonicky, alebo predloží osobne.  

2. Predávajúci potvrdí objednávku faxom alebo e-mailom najneskôr do začiatku 
nasledujúceho pracovného dňa, po jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za 
potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky.   

 
IV. Dodanie tovaru 

 
 1.  Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim   
      v objednávke;  pokiaľ nie je termín dodania v objednávke uvedený, tak v termíne 5 dní  
 2.  Predávajúci realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 14:30 hod. 
 3.   Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je sídlo        
      kupujúceho: Nábrežie Ivana Krasku č. 4 v Piešťanoch. kontaktná osoba:  
      p.Tomanová 
4. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list, na ktorom 

kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím 
tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu. .  

      Ak tovar bude zo strany kupujúceho vrátený podľa čl. V bod 3 tejto zmluvy z dôvodu jeho   
       vád, bude sa tovar považovať za nedodaný.  
         

 
V. Akosť tovaru a záruka 

 
1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite.  
2.  V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby,   
     vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby – dodaný   
     tovar nesmie mať v dobe jeho príjmu presiahnutú 1/3   z celkovej doby použiteľnosti .  
3.  V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať a   
      vrátiť ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie do   
      dodacieho listu.  
4.   Zistené vady tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť  
      bezplatné odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku kupujúceho z vád bez   
      zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od oznámenia vady.  

 
 

VI. Obaly 
 

V prípade, ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách a pod.), 
druh a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste podľa čl. IV bod 3 tejto 
zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a predávajúci nebude 
kupujúcemu faktúrovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude vratné obaly, v ktorých bol 
uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však 3 
mesiacov dní od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný 
vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením 
vratných obalov znáša predávajúci.  
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VII. Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 
 

1. Táto zmluva je uzavretá  
 -  na dobu určitú do  30.06.2011 

  
2. Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek  zmluvná strana bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď musí byť písomná a  doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany dohodli, 
že výpovedná lehota je 1 (slovom jeden) mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po 
doručení výpovede. 

4. Odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo od jednotlivej kúpnej zmluvy (objednávky) je možné 
v prípadoch stanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. Za podstatné 
porušenie zmluvy na účely odstúpenia od tejto zmluvy sa považuje najmä opakované 
omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

 
VIII. Záverečné dojednania 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
2. Záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  
3. Predávajúci predloží kupujúcemu pri podpise  tejto  zmluvy kópiu výpisu  z  obchodného 

registra alebo z iného registra, v ktorom je zapísaný, nie starší ako tri mesiace. 
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvným stranami.  
5. Zmluva je  vyhotovená  v  štyroch  vyhotoveniach -   po dve  vyhotovenia pre každú 

zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej a vážnej 

vôle, jej ustanovenia sú im zrozumiteľné a určité, nebola uzavretá v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na 
znak súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom. 

 
 
V Piešťanoch  dňa 12.01.2011 
 
 
 
 
Kupujúci       Predávajúci  

 
Národný ústav reumatických chorob                                   
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP  

 



 

CPV Druh tovaru balenie možstvo Jedn.cena Cena celkom Názov tovru 

 bez DPH s 20% DPH bez DPH s 20% DPH 

15310000-4 Mlieko 1,5% litre 1 480 0,350 0,420 518,00 621,60  

 Mlieko trvanlivé litre 350 0,480 0,576 168,00 201,60  

15500000-3 Bryndza kg 30 4.290 5,148 128,70 154,44  

 Syr tvrdý 45% (Eidamská tehla a jemu podobný) kg 225 3,157 3,788 710,33 852,39  

 Syr plátkový 144g ( apetito a jemu podobné ) ks 300 0,363 0,436 108,90 130,68  

 Syr tavený v črievku 100g ks 850 0,400 0,480 340,00 408,00  

 Syr tavený krém 100g ks 500 0 484 0,581 242,00 290,40  

 Syr tavený 140g balenie a 8 ks                    ( 
karička a jemu podobný ) 

ks 325 0,560 0,672 182,00 218,40  

 Syr tavený 140g balenie a 8 ks ( karička a 
jemu podobný ) 

ks 45 0,560 0,672 25,20 30,24  

 Syř tavený extra mix 140 g ks 30 0,616 0,739 18,48 22,18  

 Syr tavený lahůdkový 140g ks 30 0,585 0,702 17,56 21,07  

 Syrový krém črievko 100g ks 750 0,350 0,420 262,50 315,00  

 Syr slaný (TETA a jemu podobné) kg 15 4,565 5,478 68,48 82,17  

 Tvaroh mäkký 250 g kg 165 2,992 3,590 493,68 592,42  

 Jogurt biely klasik 150g ks 750 0,170 0 204 127,50 153,00  

 Jogurt ovocný Mix 150g ks 800 0,165 0,198 132.00 158.40  

 Maslo 125 g 82%tuku kg 120 4,400 5,280 528,00 633,60  

 Rastlinný tuk 400 g-75% ks 110 0,970 1,164 106,70 128,04  

 Acidofilné mlieko 0,23 I ks 15 0,295 0,354 4,42 5,31  

 Jogurt biely 125g ks 50 0,132 0,158 6.60 7,92  

MABONEX Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3,  92101 Piešťany 
Potravinárske výrobky  

pre Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 



 

 Jogurt smotanový 150 g , biely  130 0,295 0,354 38,32 45,99  

 Jogurt smotanový 150 g, ovocný ks 60 0,288 0,346 17,29 20,75  

15898000-9 Droždie 500g kg 30 1,056 1,267 31,68 38,02  

CENA CELKOM za všetky položky 4 276,33 5 131,60  

Piešťany 31.12.2010 
    
 
                 Ing. Miloš Kriho 
                 konateľ spoločnosti 
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