
 

   

Z M L U V A 

na opakované dodávky tovaru 

„Zemiaky, ovocie a zelenina“ 

č. ÚVTOS-118/32-2021 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.         

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami 

 

 

Odberateľ (verejný obstarávateľ): Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa   

31. 01. 2001 v znení neskorších dodatkov 

Sídlo:      Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová   

Korešpondenčná adresa:  Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová 

Zastúpený:     PaedDr. Eleonóra Grófová, riaditeľka ústavu 

IČO:      00738417 

DIČ:      2021204944 

IČ DPH:     neplatca 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000163821/818070001 3805/8180 

(ďalej len „odberateľ“) 

a 

Dodávateľ (obchodné meno):  Štefan Mesároš - VEZOPAX  

Sídlo:      Lieskovská cesta 2737, 962 21  Lieskovec 

Zastúpený:      Štefan Mesároš  

IČO:      10928693 

DIČ:      1020608182 

IČ DPH:     SK1020608182 

Bankové spojenie:    SLSP, a.s., Zvolen 

Číslo účtu:      

Zapísaný v registri:  Okresný úrad Zvolen, Číslo živnostenského registra 611-

1275   

 (ďalej len „dodávateľ“  a spoločne s odberateľom ďalej len „zmluvné strany“.) 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy na opakované dodávky tovaru (ďalej len „zmluva“) je 

výsledok vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 19. 11. 2021 predložených odberateľovi na 

základe Výzvy na predkladanie ponúk na opakované dodania tovaru „Zemiaky, ovocie a zelenina“ 

č. ÚVTOS-nh-53-4/36-2021 zo dňa 15. 11. 2021. Odberateľ ako verejný obstarávateľ postupoval 
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pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ktorá je predmetom tejto zmluvy, v súlade s § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi tovar – Zemiaky, ovocie 

a zeleninu (ďalej len „tovar“) za podmienok uvedených v tejto zmluve riadne a včas 

a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať odberateľovi v požadovanej kvalite a termíne 

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

2.3 Tovar musí byť označený na obale v štátnom jazyku údajmi v súlade s § 9 zákona č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách 

na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z. 

2.4 Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú cenu 

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Cena tovaru je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

3.2 Maximálna výška jednotkovej ceny jednotlivých položiek je záväzná počas trvania zmluvy v 

súlade s  cenovou ponukou predloženou dodávateľom ako úspešným uchádzačom a je 

stanovená nasledovne: 

 

 

Druh - špecifikácia MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

v EUR 

Sadzba DPH  

v % 

Cena za MJ                 

s DPH 

v EUR 

Zemiaky 

Zemiaky konzumné žlté/fialové, varný typ 

„B“ stredne veľké, pevné, čisté, zdravé, 

bez klíčkov, nie zelené, bez príznakov 

poškodenia a hniloby, nenamrznuté, 15 – 

25 kg balenie 

kg 0,35 10 0, 39 

Ovocie 

Pomaranče veľké, kaliber  ½ kg 0,89 20 1,07 

Mandarínky kaliber 100 kg 1,15 20 1,38 

Jablká Golden Delicius, Idared,  

kaliber 65+ 
kg 0,55 10 0,61 

Banány kaliber 20+                                                                                           kg 0,99 20 1,19 
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Druh - špecifikácia MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

v EUR 

Sadzba DPH v 

% 

Cena za MJ                 

vr.DPH 

v EUR 

Citróny kaliber 5/6 kg 1,25 20 1,50 

Kiwi kaliber 39 kg 2,00 20 2,40 

Grep červený kaliber 55 kg 1,09 20 1,31 

Grep žltý kaliber 35 kg 1,09 20 1,31 

Hrušky ukladané kg 0,99 10 1,09 

Hrozno biele kg 1,80 20 2,16 

Zelenina 

Cesnak voľný 60+ kg  3,00 10 3,60 

Cibuľa žltá 50/70, 15 - 25 kg balenie kg 0,38 10 0,42 

Kapusta hlávková biela kg 0,25 10 0,28 

Kapusta hlávková červená kg 0,45 10 0,50 

Kapusta čínska zelená kg 0,55 10 0,61 

Kaleráb Gigant 60 -80 kg 0,40 10 0,44 

Kaleráb mladý kg 0,10 10 0,11 

Kel hlávkový zelený kg 0,75 10 0,83 

Mrkva praná 50/250 kg 0,38 20 0,46 

Petržlen praný kg 0,80 20 0,96 

Zeler praný 8/10 kg 0,75 20 0,90 

Paprika žltá “ G”, PCR, farebná kg 1,10 10 1,21 

Paradajky strapcové “MM” kg 1,20 10 1,32 

Pór 3/4 kg 1,10 10 1,21 

Kapusta sudová kyslá – škopok 10 - 15 kg kg 0,60 20 0,72 

Čalamáda v sladkokyslom náleve - škopok 

10 - 15 kg 
kg 1,00 20 1,20 

Uhorka šalátová polohadovka “M” kg 1,20 10 1,32 

Karfiol čerstvý ks 1,00 10 1,10 

Šampiňóny čerstvé, voľné kg 1,80 10 1,98 

Šalát  hlávkový, ľadový ks 0,65 10 0,72 

Šalát  hlávkový, kučeravý červený ks 0,65 10 0,72 

Petržlenová vňať kučeravá - zväzok ks 3,80 10 4,18 

Cuketa zelená podlhovastá kg 0,80 10 0,88 
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3.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady spojené s distribúciou tovaru do miesta dodania.  

3.4 Právo na fakturáciu a zaplatenie ceny za objednaný tovar vzniká dodávateľovi riadnym a 

včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta a prevzatím tovaru odberateľom.  

3.5 Dohodnutú cenu je odberateľ povinný zaplatiť bezhotovostným platobným stykom na 

základe faktúry vystavenej dodávateľom, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného 

dodacieho listu. Peňažný záväzok je odberateľ povinný splniť v lehote splatnosti 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Dodávateľ zašle odberateľovi faktúru do 

3 kalendárnych dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania 

fakturovanej sumy z účtu odberateľa v prospech účtu dodávateľa.  

3.6 V prípade, ak faktúra má vecné alebo formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti 

daňového dokladu, má odberateľ právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi, pričom lehota 

splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry.  

3.7 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je dodaný tovar odovzdaný 

v súlade s bodom 5.3 zmluvy. 

3.8 V prípade nižšej cenovej ponuky rovnakej kvality tovaru od iného dodávateľa počas trvania 

zmluvy si odberateľ vyhradzuje právo tento tovar odobrať od iného dodávateľa bez ďalších 

sankcií zo strany dodávateľa. 

Článok IV 

Objednanie tovaru 

4.1 Dodávky tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú plnené priebežne na základe 

objednávok odberateľa. 

4.2 Odberateľ bude objednávať tovar telefonicky na telefónnom čísle 0915 947 018 príp. 

písomnou objednávkou, ktorú zašle dodávateľovi e-mailom na e-mailovú adresu 

vezopax@vezopax.sk, poštou alebo predloží osobne.  

4.3 V prípade objednania tovaru písomnou formou potvrdí dodávateľ obdržanie objednávky 

telefonicky na telefónnom čísle 037/2831 510. 

Článok V 

Dodanie tovaru 

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar odberateľovi v objednanom množstve a 

termíne určenom odberateľom v objednávke; pokiaľ nie je termín dodania v objednávke 

uvedený, tak v termíne do 48 hodín od objednania. Dodávateľ realizuje dodávku tovaru  

v pracovných dňoch v čase   od 08:00 h. do 11:00 hod. 

5.2 Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je sídlo odberateľa: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová. 

5.3 Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru doručí odberateľovi dodací list, na ktorom odberateľ 

potvrdí prevzatie tovaru na základe prepočítania dodaného tovaru a uvedie eventuálne 

výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane 

odberateľovi. Ak tovar bude zo strany odberateľa vrátený podľa článku VI tejto zmluvy z 

dôvodu jeho vád, bude sa tovar považovať za nedodaný.  

5.4 Dovoz tovaru dodávateľom bude zabezpečený v zmysle platných právnych predpisov 

o ochrane zdravia ľudí a životného prostredia vo vhodne vybavených dopravných 

prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná nezávadnosť 

a požadovaná kvalita v zmysle platných právnych predpisov.  

mailto:vezopax@vezopax.sk
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5.5 Dovoz tovaru zabezpečí dodávateľ dopravnými prostriedkami na vlastné náklady. 

V prípade poruchy dopravného prostriedku je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu 

informovať odberateľa a zároveň zabezpečiť, aby prepravovaný tovar nebol vystavený 

vplyvom zhoršujúcim jeho kvalitu. 

Článok VI 

Akosť tovaru a záruka 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti v 

zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Potravinového kódexu. 

6.2 Tovar musí byť I. triedy, čerstvý, bez známok hniloby a musí spĺňať požiadavky Vyhlášky 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. 

o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových 

plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich. 

6.3 Dodávateľ poskytne na tovar záručnú dobu v zmysle platnej legislatívy.  

6.4 V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu trvanlivosti, vzťahuje sa na tento tovar 

vyznačená doba trvanlivosti.  

6.5 Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie byť menšia ako polovica doby od dátumu výroby 

do dátumu spotreby. 

6.6 Ustanovenie bodu 6.5 sa nevzťahuje na akciový tovar. 

6.7 Dodávateľ preberá všetky záruky za chyby tovaru vzniknuté počas výroby, prepravy 

a dodávky.  

6.8 V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je odberateľ oprávnený vadný tovar neprevziať 

a vrátiť ho dodávateľovi späť na náklady dodávateľa. Tieto vady odberateľ uvedie do 

dodacieho listu.  

6.9 Zistené vady tovaru odberateľ oznámi telefonicky dodávateľovi, ktorý je povinný 

bezodkladne zabezpečiť bezplatné odstránenie vady.  

6.10 Odberateľ má právo v prípade pochybností preveriť kvalitu a zloženie dodávaného tovaru. 

V prípade, že z takto vykonanej skúšky budú výsledky nevyhovujúce (dodaný tovar nebude 

mať požadovanú kvalitu a zloženie), náklady na skúšku znáša dodávateľ a odberateľ má 

právo: 

6.10.1   vrátiť celú dodávku tovaru na náklady dodávateľa,  

6.10.2   okamžite odstúpiť od zmluvy,  

6.10.3   fakturovať dodávateľovi priame náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy.  

 

Článok VII 

Obaly 

7.1 V prípade, ak dodávateľ bude dodávať tovar vo vratných obaloch (v prepravkách a pod.), druh 

a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.  

7.2 Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a dodávateľ nebude 

odberateľovi fakturovať cenu vratných obalov. Odberateľ bude vratné obaly, v ktorých bol 

uložený tovar, vracať dodávateľovi pri nasledujúcej dodávke tovaru. V prípade ukončenia 

zmluvného vzťahu je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi obaly do 30 kalendárnych dní 

od poslednej dodávky.  

7.3 Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša dodávateľ.  
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Článok VIII 

Sankcie 

8.1 V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru podľa článku II tejto zmluvy uhradí 

dodávateľ odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného tovaru za 

každý aj začatý deň omeškania.  

8.2 V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny podľa tejto zmluvy, je dodávateľ 

oprávnený účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 z dlžnej sumy za každý 

aj začatý deň omeškania. 

8.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nemá vplyv na nárok zmluvnej strany na 

náhradu škody, ktorá je z nesplnenia povinností vznikla. 

Článok IX 

Doba trvania a zánik zmluvy 

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. marca 2022. 

9.2 Odberateľ je oprávnený okrem bodu 6.10.2 zmluvy okamžite odstúpiť od zmluvy aj:  

9.2.1 v prípade, keď sa dodávanie tovaru dodávateľom stalo úplne nemožné,  

9.2.2 pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti dodávateľom; odberateľ odstúpenie 

od zmluvy oznámi dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto 

porušení dozvedel, 

9.2.3 v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení dodávateľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, 

reštrukturalizácia, zmena právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy 

vplyv na plnenie zmluvy zo strany dodávateľa, 

9.2.4 ak dodávateľ koná v rozpore so zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a na písomnú výzvu odberateľa toto konanie a jeho následky v určenej 

primeranej lehote neodstráni. 

9.3 Podstatným porušením zmluvnej povinnosti dodávateľom sa rozumie porušenie povinností 

vyplývajúcich z bodu 2.1 a 2.2, bodu 5.1 a bodu 6.9. 

9.4 Dodávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď odberateľ nezaplatí dohodnutú 

cenu za riadne dodaný tovar ani do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočne 

určenej lehoty dodávateľom. 

9.5 Odstúpením od zmluvy podľa bodov 9.2 a 9.4 tohto článku zanikajú všetky práva a 

povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, 

nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné plnenie, zmluvné a zákonné sankcie a úroky, ako aj 

nároku odberateľa na bezplatné odstránenie zistených vád a plynutie záručnej doby. 

9.6 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane a musí byť v ňom uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

9.7 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť pred dobou stanovenou v bode 9.1 

tohto článku aj písomnou dohodou dodávateľa a odberateľa, a to dňom uvedeným v takejto 

dohode; v dohode o ukončení tejto zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán 

vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 

9.8 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy podľa tohto článku zmluvy sa považuje  

v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo 

odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania 

prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy 
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ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový 

podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke 

predmetnej zásielky).  

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a 

účinnosť dňa 01. 12. 2021 za podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

10.2 Zmeniť obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán.  

10.3 Ostatné záležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

10.4 Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých dva výtlačky obdrží odberateľ a jeden 

výtlačok dodávateľ.  

10.5 Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Zároveň 

prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za iných 

jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

V Nitre, dňa   .......................................                                  V Lieskovci, dňa  ............................ 

 

 

Za odberateľa:               Za dodávateľa: 

 

 

 

_______________________________               _____________________________ 

          PaedDr. Eleonóra Grófová                              Štefan Mesároš                                                                                     

                       riaditeľka                                 majiteľ firmy 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody        Štefan Mesároš - VEZOPAX 

                  Nitra-Chrenová 

 

 


