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R Á M C O V Á   D O H O D A 
 

„Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 2023“  
(ďalej len „zmluva“) 

 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 
 

medzi 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1.  Odberateľ / Kupujúci (obchodné meno):  a 1.2. Dodávateľ / Predávajúci (obchodné meno): 
 
                                                            
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie    ROIN, s. r. o. 
VS – Financie Tatranská Lomnica                                                              
                                                             
Ulica:     Tatranská Lomnica č. 128  Ulica:    Pestovateľská 9 
PSČ/mesto:    059 60 Vysoké Tatry       PSČ/mesto:   821 04  Bratislava 
Zastúpený:    PhDr. Ivan Pešout, PhD.   Zastúpený:   Jana Perová, konateľ 
    riaditeľ organizácie       Radovan Belica, konateľ 
IČO:     35528290        IČO:    35848901     
DIČ:     2021204262    IČ pre DPH:   SK2020239430 
IČ pre DPH:    neplatca DPH    Bankové spojenie: UniCredit Bank 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica      IBAN:     SK80 1111 0000 0013 7100 8022 

IBAN:        SK44 8180 0000 0070 0009 2656              SWIFT (BIC):   UNCRSKBX 
SWIFT (BIC):     SPSRSKBA    Registrovaný:   OR OS Bratislava I 
Registrovaný:    Zriaďovacia listina MF SR  Číslo:    Sro, vl. č.: 27886/B 
       Dňa:    11. decembra 2002 
Číslo:      2251/1996    Mobil:                 +421 911 694 627 
Dňa:     5. júna 1996    Tel.l:      +421 2 44632003 
Tel.:     +421 52 4467 561   E-mail:                  klucar@roin.sk 
E-mail:     prevadzka@vdz-financie.sk        
     ptp@vdz-financie.sk        
     sklad@vdz-financie.sk 
     recepcia@vdz-financie.sk 
      
 
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk 
    
(ďalej len „kupujúci“ resp. „odberateľ“)   (ďalej len „predávajúci“ resp. „dodávateľ“) 
 
Adresa prevádzky dodávateľa (vyplniť iba v prípade ak nie je zhodná so sídlom firmy) 
 
Prevádzka: ROIN, s.r.o.   
Ulica:  Pestovateľská 9 
PSČ/mesto: 821 04 Bratislava   
Telefón:  +421 2 44632003  
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Článok II. 
Východiskové podklady zmluvy 

 
2.1. Kupujúci, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona 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 alebo ZoVO“) postupoval pri verejnom obstarávaní podľa § 10, 117 zákona 
o verejnom obstarávaní a podľa Interného riadiaceho aktu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 4/2022 
Smernica k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie 
stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. 8. 2022.  

2.2. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania – zadávanie zákazky na dodávku tovaru, 
ktorým sú potraviny (ďalej aj ako „tovar“): „Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového 
sortimentu v roku 2023“ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, IRA VDZ VS – Financie Tatranská 
Lomnica č. 4/2022 a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ponukou úspešného uchádzača – predávajúceho do verejného obstarávania.  

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 
3.1. Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok 

(ďalej len „objednávok“) medzi kupujúcim a predávajúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu 
dodávku požadovaného tovaru v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok 
ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. 

3.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, pokiaľ objednávka 
uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvy neustanoví inak. 

3.3. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho na opakované plnenie, spočívajúce v dodaní tovaru 
predávajúcim – „Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 
2023“, uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane služieb, 
súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami predávajúceho a spôsobom, v súlade 
s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do skladu na miesto určenia, na 
základe objednávok kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho riadne 
objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, podľa platobných 
podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. 

3.4. Jedná sa o dodávku 1 x mesačne (prípadne dodávku podľa potreby kupujúceho) predmetu zmluvy 
(taxatívne určených druhov výrobkov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy) pre rok 2023 s predpokladanými 
množstvami. 

3.5. Všetky tovary (výrobky) musia byť vyrobené v krajinách EÚ, s výnimkou tovarov (výrobkov), ktoré 
sa preukázateľne nevyrábajú (nemajú pôvod) v krajinách EÚ. V súlade s Uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality 
nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie odberateľ, pre zabezpečenie plnenia úlohy C.1. 
tohto Uznesenia, preferuje slovenské produkty. 

3.6. Podmienky pre dodávku požadovaných tovarov – špecifikácie vybraných výrobkov: „Dodávka čistiacich, 
hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 2023“ podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
Článok IV. 

Podmienky dodávky a odberu predmetu zmluvy 
 

4.1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať, po dobu trvania tejto 
zmluvy tovar (predmet zákazky), uvedený v čl. III., bod 3.3. ako predmet zmluvy. Konkrétne množstvo 
a druh tovaru si zmluvné strany dohodnú na základe telefonických resp. e-mailových objednávok 
prostredníctvom určených pracovníkov kupujúceho. Objednávanie bude 1 x mesačne resp. podľa potreby 
a to do 15.00 hod. z potrebného sortimentu tovaru, minimálne 1 kalendárny deň pred ich potrebou. 

4.2. Objednávky môžu byť kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
4.3. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky objednaného tovaru najneskôr do 7 pracovných dní do 15.00 

hod. odo dňa, kedy bolo telefonicky resp. e-mailovou korešpondenciou nahlásené požadované množstvo 
a sortiment požadovaného tovaru do sídla kupujúceho. 
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4.4. Konkrétnu dodávku predmetu zmluvy budú zmluvné strany realizovať tak, že predávajúci dodá predmet 
zmluvy s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu kópiu kupujúci predávajúcemu, po 
odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny a kvality predmetu zmluvy, potvrdí. Dodací list bude 
tvoriť súčasť faktúry. 

4.5. Predávajúci bude prevádzať na kupujúceho vlastnícke práva k predmetu zmluvy, dodanému na základe 
objednávky a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu, dohodnutú s predávajúcim 
a uvedenú a potvrdenú na dodacom liste a vystavenej faktúre, v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy,              
t. j. platným cenníkom predmetu zmluvy, resp. inak dohodnutú medzi zmluvnými stranami (akciové zľavy). 

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy predstavujú zmluvnú úpravu práv a povinnosti 
zmluvných strán pri všetkých objednávkach, ktoré budú na jej základe realizované. 

4.7. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu zmluvy, uvedené 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktorého 
množstvo, počas doby trvania tejto zmluvy môže byť nižšie alebo aj vyššie ako predpokladané množstvo, 
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať 
v obchodnej ponuke a k dispozícii pre kupujúceho celý sortiment tovaru podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

4.8. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, 
na miesto, určené v článku VI. tejto zmluvy, v súlade s hygienickými, technickými normami a predpismi 
v množstvách, požadovaných v objednávke. Predávajúci 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 podľa tejto 
zmluvy je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacích listoch tak, aby bolo možné 
odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania. Pri dodaní 
objednaného predmetu zmluvy predávajúci odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý 
po ukončení prevzatia objednaného predmetu zmluvy podpíše zástupca predávajúceho i kupujúceho.  
Pri plnení predmetu zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy a technické 
normy. 
Doprava tovaru predávajúceho na miesto dodania musí byť taká, aby bola zabezpečená dostatočná 
ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.  

4.9. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorý musí byť 1. akostnej triedy a v súlade so zákonom 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatných legislatívnych nariadení. 
V prípade porušenia platných predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany 
predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá predávajúci    
na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom kupujúceho kontrolným orgánom.  

 
Článok V. 

Cena predmetu zmluvy 
 

5.1. Kupujúci za riadne dodaný, odovzdaný a prevzatý predmet tejto zmluvy, podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tohto článku.  

5.2. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania. 

5.3. Ceny tovarových položiek predmetu zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 
zmluvy. 

5.4. Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy sú uvedené bez DPH aj s DPH, obsahujú všetky náklady 
predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, ceny sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných 
platieb, vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi.  
V cene sú zahrnuté náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby. Sadzba DPH 
bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie. Cena za dodané množstvo 
tovaru podľa objednávky sa vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovarových položiek a ich 
ceny za mernú jednotku, uvedenej v cenníku.  

5.5. Kúpnu cenu za predmet zmluvy si zmluvné strany dohodnú v každej z konkrétnych objednávok, v súlade 
s platným cenníkom z verejného obstarávania, tvoriacim prílohu č. 1 tejto zmluvy, kde sú uvedené ceny ako 
maximálne na požadovaný sortiment tovarov, resp. aj nižšími jednotkovými cenami podľa vývoja cien na 
trhu (akciové zľavy). Prípadnú zmenu cenníkových cien bude kupujúci akceptovať a pripustí zvýšenie 
(úpravu) jednotkových cien predávajúceho v priebehu doby plnenia zmluvy maximálne o 10 % v tom 
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prípade, pokiaľ sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho, v priamej závislosti od vývoja cien na 
trhu z nasledovných dôvodov: 
5.5.1. situácia vyvolaná ochorením COVID-19 alebo iným typom pandemického ochorenia,  
5.5.2. situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,  
5.5.3. v nadväznosti na bod 5.5.1. alebo 5.5.2. aktuálny negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými 
komoditami. 

5.6. Túto skutočnosť bude musieť predávajúci písomne zdokumentovať a zdôvodniť ju. Nový platný cenník, po 
jeho odsúhlasení kupujúcim, bude tvoriť súčasť dodatku tejto zmluvy. 

5.7. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene ceny, majú právo od tejto zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia 
nastáva dňom preukázateľného doručenia písomného odstúpenia od dohody druhej strane.  

5.8. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu zmluvy. 
 

Článok VI. 
Podmienky odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a zodpovednosť za chyby 

 
6.1. Miestom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy sú skladové priestory Vzdelávacieho a doškoľovacieho 

zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry. 
6.2. Čas odovzdania a prevzatia tovaru si zmluvné strany dohodnú konkrétne telefonicky resp. e-mailom. 
6.3. Dopravu predmetu zmluvy do sídla kupujúceho zabezpečuje predávajúci. 
6.4. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie, 

kontrolné pásky, požadovanú kvalitu a pod. a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. 
Dátum najneskoršej spotreby dodávaných čiastkových tovarov bude uvedený v dodacích listoch, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek chýb predmetu zmluvy resp. nesúladu dodávky 
s údajmi na dodacom liste, je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní predmetu zmluvy 
u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich akceptovanie dodávateľ potvrdí na 
dodacom liste svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje odberateľ dodávateľovi podpisom 
dodacieho listu. 

6.5. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu zmluvy, nezodpovedajúceho 
dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod., resp. neoznačeného a poškodeného a túto skutočnosť potvrdí 
na dodacom liste aj predávajúci, predávajúci je povinný do 1 dňa dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.6. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u predávajúceho najneskôr do 1 dňa po dodaní 
tovaru, inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar predávajúci vymení v dodatočnej 
lehote, dohodnutej s kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7. Chyby dodávky musia byť do vystavenia faktúry predávajúcim odstránené. Kupujúci bude akceptovať iba 
faktúru za dodávku bezchybného predmetu zmluvy, t. j. v súlade s dodacím listom.  

6.8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané okolnostiam na 
uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli predávajúcemu náklady, kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli. 

6.9. V prípade ak kupujúci po dodaní tovaru tento tovar neprevezme, predávajúci má právo podľa vlastného 
uváženia predmetný tovar ponúknuť inému záujemcovi. V prípade vzniku rozdielu medzi cenami – novo 
dohodnutou, za ktorú predávajúci predá tovar novému odberateľovi a cenou, ktorá je za predmet tejto 
zmluvy stanovená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, kupujúci je povinný dodávateľovi uhradiť vzniknutý rozdiel.  

6.10. Kontaktnou osobou predávajúceho je Rudolf KIučár, číslo MT 0911/694 627. Predávajúci prijíma 
objednávky na telefónnom čísle 0911/694 627, 02/4463 2003 resp. na e-mailovej adrese klucar@roin.sk 

6.11. Kontaktnými osobami kupujúceho sú prevádzkari – číslo MT 0903 995 055, číslo MT 0903 995 077 
a skladníčka – číslo MT 0903 995 007 (resp. telefónne číslo 052/4467 561 resp. e-mailová adresa 
prevadzka@vdz-financie.sk, ptp@vdz-financie.sk a sklad@vdz-financie.sk). 
 

Článok VII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
7.1. Finančné plnenie uskutoční kupujúci na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s článkom        

VI. tejto zmluvy, po vykonaní základnej finančnej kontroly poverenými pracovníkmi organizácie, v súlade 
s platnou legislatívou. 

mailto:ptp@vdz-financie.sk
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7.2. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude kupujúcim 
potvrdený dodací list, najneskôr do 21 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade pochybnosti považujú zmluvné 
strany daňový doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní predávajúcim, o čom dodávateľ predloží 
potvrdenie. 

7.3. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa bodu 7.2. tak, aby 
úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový 
účet dodávateľa. Pri hotovostnej platbe je odberateľ povinný platiť najneskôr v deň uvedený na daňovom 
doklade ako deň splatnosti. 

7.4. Predávajúci bude mať právo na fakturáciu maximálne 2 x mesačne, a to po dodaní tovaru.                 
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.  

7.5. V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za predmet zmluvy zrealizovaná vo zvlášť dohodnutom 
termíne, čo musí byť uvedené na dodacom liste resp. vo faktúre. 

7.6. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa dohodli zmluvné 
strany, že kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania platby. 

 
Článok VIII. 

Záruky a nároky z chýb predmetu zmluvy 
 

8.1. Predávajúci prehlasuje, že objednané predmety zmluvy nesmú v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby 
spotreby odo dňa výroby. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku v zmysle bodu 4.8. 
tejto zmluvy, minimálne do uplynutia doby spotreby pre príslušnú tovarovú položku. Náklady na dopravu, 
súvisiace s reklamovaným predmetom zmluvy znáša predávajúci v plnom rozsahu. 

8.2. Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za chyby tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú riadiť § 422 
 a nasl. Obchodného zákonníka. 
8.3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby dodaného tovaru písomne (e-mailom) do 24 hodín od prevzatia 

tovaru okrem zjavných chýb, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať 
písomne ihneď pri prevzatí tovaru. 

8.4. Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých chýb, ktoré sú predmetom 
 záruky, výmenou za bezchybný tovar. Predávajúci má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci 
 tovar bezodkladne od okamihu uplatnenia zodpovednosti za chyby alebo podľa dohody. 
8.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami kupujúceho – neodbornou 
 manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než 
 obvyklým zaobchádzaním. 
8.6. Nároky z chýb predmetu plnenia sa dotýkajú aj nároku na náhradu škody kupujúceho podľa bodu 4.9. 
 tejto zmluvy. 
 

Článok IX. 
Náhrada škody 

 
9.1. Pri závažnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou môže oprávnená 

(poškodená) strana od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle čl. X. a požiadať o náhradu škody, ktorá jej vznikla. Za 
škodu sa nepovažujú prípady, riešené v bode 7.6. úrokom z omeškania ani neprevzatie celého 
predpokladaného množstva predmetu zmluvy kupujúcim v súlade s bodom 4.7. tejto zmluvy. 

9.2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci resp. 
úradných miest. 

 
Článok X. 

Odstúpenie od plnenia zmluvy 
 

10.1. Plnenie zmluvy je možné ukončiť bez uvedenia dôvodu druhej zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana 
môže túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná lehota             
je 60 dní. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
V prípade skutočnosti, že druhá strana neobdrží písomné vyrozumenie, účinnosť odstúpenia od zmluvy 
nastáva dňom preukázateľného doručenia písomného odstúpenia od dohody druhej strane. 
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10.2. Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich  
z konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy. 

10.3. V prípade opakovaného závažného porušenia podmienok zmluvy vzniká kupujúcemu i predávajúcemu 
právo na odstúpenie od zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane. Nároky                
na náhradu spôsobenej škody nie sú odstúpením od plnenia zmluvy dotknuté. 

10.4. Závažnými porušeniami zmluvy sa rozumie: 
 
- neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru, 
- dodanie objednaného tovaru, ktorý nespĺňa parametre deklarované v ponuke do verejného 

obstarávania, 
- opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky predávajúceho písomne 

upozornil, 
- opakované porušenie bodu 4.8. tejto zmluvy i napriek tomu, že na túto skutočnosť kupujúci písomne 

upozornil predávajúceho. 
 

Článok XI. 
Doba plnenia zmluvy 

 
11.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s dobou plnenia od 18. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
11.2. Predmet zmluvy bude predávajúcim dodávaný postupne počas obdobia roku 2023, na základe požiadaviek 

verejného obstarávateľa – kupujúceho. 
 

Článok XII. 
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrady vlastníctva 

 
12.1  Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom skutočného 

prevzatia tovaru odberateľom alebo dňom, kedy bol odberateľ povinný si tovar podľa tejto zmluvy prevziať,   
a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

12.2 Zaplatenie je uskutočnené až odovzdaním peňažnej hotovosti predávajúcemu alebo pripísaním sumy         
na účet predávajúceho pri bezhotovostnom prevode. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnou deň po zverejnení 

na internetovej stránke Úradu vlády SR www.crz.gov.sk, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.. 
13.2 Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku. 
13.3 V prípade uzatvorenia dodatku k tejto zmluve má kupujúci povinnosť zverejniť tento dodatok na internetovej 

stránke Úradu vlády SR www.crz.gov.sk. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na uvedenej internetovej 
stránke. 

13.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

13.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crz.gov.sk/
http://www.crz.gov.sk/
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Prílohy: 
 

- Príloha č. 1 zmluvy: Platný cenník predmetu zmluvy „Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov 
a hotelového sortimentu v roku 2023“ 

 
 
V Bratislave dňa 16. 01. 2023               V Tatranskej Lomnici dňa 16. 01. 2023 
  
Pečiatka a podpis:                Pečiatka a podpis: 
 
 
 
 
 
 
 

       Jana Perová 
            konateľ 

 
        predávajúci 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

       Radovan Belica                                PhDr. Ivan Pešout, PhD.  
                         konateľ                                    poverený riadením organizácie 
 
                 predávajúci             kupujúci 
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Príloha č. 1 zmluvy: Platný cenník predmetu zmluvy „Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 2023“ 
 

P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH  

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH  

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

1 AJAX fiesta 1000 ml 12PK, mix farieb/vôní 500 ks 2,09 2,51 1 045,00 1 254,00 

2 FLOOR - univerzálny čistič, Záhrada, Spring (1,5l) 334 ks 2,05 2,46 684,70 821,64 

3 Tongo Aviváž Senzitive biela 3 L 18 ks 6,52 7,82 117,36 140,83 

4 Cleamen 144 na podlahy (bazény), 5l 10 ks 17,40 20,88 174,00 208,80 

5 KRYSTAL univerzál ANTB na plochy (750ml) 15 ks 1,20 1,44 18,00 21,60 

6 Čepiec extra ľahký 100 ks/bal 10PK 20 bal 3,28 3,94 65,60 78,72 

7 CIF tekutý prášok 720g, 8PK, mix druhov 300 ks 2,84 3,41 852,00 1 022,40 

8 KRYSTAL čistiaci krém (600g) 250 ks 1,68 2,02 420,00 504,00 

9 CLIN na okná 500 ml s rozprašovačom 10PK, mix druhov 500 ks 2,52 3,02 1 260,00 1 512,00 

10 KRYSTAL na okná (750ml) 334 ks 2,33 2,80 778,22 933,86 

11 DIAVA politúra na nábytok 200 ml 12PK, svetlá/tmavá 50 ks 2,38 2,86 119,00 142,80 

12 DOMESTOS 750 ml 20PK, mix farieb/vôní 200 ks 2,34 2,81 468,00 561,60 

13 KRYSTAL - čistič na WC, zelený/modrý/ružový (750ml) 200 ks 2,00 2,40 400,00 480,00 

14 DOMESTOS zero žiad. kameň 750 ml  12PK, lime/blue 200 ks 2,34 2,81 468,00 561,60 

15 KRYSTAL - čistič na WC, zelený/modrý/ružový (750ml) 200 ks 2,00 2,40 400,00 480,00 

16 Drevené napichovadlá 8cm, 50ks v balení 200 bal 0,15 0,18 30,00 36,00 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

17 Drevené napichovadlá 10cm, 1000ks v balení 10 bal 1,98 2,38 19,80 23,76 

18 Potravinová fólia 30 cm x 300 m 50 ks 4,89 5,87 244,50 293,40 

19 Potravinová fólia 45 cm x 300 m 50 ks 7,19 8,63 359,50 431,40 

20 Alu fólia 30 cm x 150 m, 10,5 my 50 ks 13,34 16,01 667,00 800,40 

21 Alu fólia 45 cm x 150 m, 11 my 50 ks 21,25 25,50 1 062,50 1 275,00 

22 FIXINELA na čistenie WC 500 ml, 21PK 500 ks 2,84 3,41 1 420,00 1 704,00 

23 Cleamen 310 - na WC ANTB (750ml) 200 ks 2,81 3,37 562,00 674,40 

24 FIXINELA WC DESI  500 ml  21PK  400 ks 3,16 3,79 1 264,00 1 516,80 

25 KRYSTAL - čistič na WC, zelený/modrý/ružový (750ml) 267 ks 2,00 2,40 534,00 640,80 

26 Hydroxid sodný perličky 1000 g 300 ks 3,81 4,57 1 143,00 1 371,60 

27 Cleamen 420 - na odpady sanitárne kyselina sírová (1l) 50 ks 4,68 5,62 234,00 280,80 

28 Handra Renáta 70x60 mycia biela bavlnená netkaná 40 ks 0,59 0,71 23,60 28,32 

29 Handra Renáta 70x50 mycia biela bavlnená netkaná 40 ks 0,47 0,56 18,80 22,56 

30 Handra Bodentuch 60x50 viskózna, mix farieb 40 ks 0,52 0,62 20,80 24,96 

31 Handra Bodentuch 60x70 viskózna, mix farieb 40 ks 0,75 0,90 30,00 36,00 

32 Kefka žehlička malá 20 ks 0,77 0,92 15,40 18,48 

33 Kefka žehlička veľká 20 ks 0,84 1,01 16,80 20,16 

34 Kefa na riad s rúčkou  25 ks 0,50 0,60 12,50 15,00 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

35 ISOLDA harmanček s vitamínom A 100 ml 100 ks 0,81 0,97 81,00 97,20 

36 JAR na riad profesional 5L, sensitiv/expert 150 ks 11,76 14,11 1 764,00 2 116,80 

37 KRYSTAL na riad Lemongrass (5l) 150 ks 8,67 10,40 1 300,50 1 560,60 

38 JAR na riad  900 ml 12PK, mix druhov 500 ks 3,23 3,88 1 615,00 1 938,00 

39 KRYSTAL na riad Lemongrass (750ml) 600 ks 1,61 1,93 966,00 1 159,20 

40 Kryštalická sóda 1 kg 13PK, 911620 100 ks 2,28 2,74 228,00 273,60 

41 KRYSTAL sanan MR 1000ml 150 ks 2,74 3,29 411,00 493,20 

42 Tablety do pisoárov ECO75, 1 kg 1 bal 7,99 9,59 7,99 9,59 

43 Cleamen 320 Deo tablety do pisoáru 1,5kg 1 bal 11,45 13,74 11,45 13,74 

44 
Sitko do pisoára AROMAFRESH jablko a škorica, bavlna, citrus, melón a uhorka  100 ks 1,88 2,26 188,00 225,60 

45 FRE-PRO Wave 3D sitko do pisoárov, mix vôní 100 ks 3,55 4,26 355,00 426,00 

46 420501 - Mydlo tekuté S1 Tork PREMIUM 1L,1000-dávok 50 ks 6,84 8,21 342,00 410,40 

47 Aqua Line Mydlo vo folii 10g 300 ks 0,08 0,10 24,00 28,80 

48 Mydlo mazľavé 9 kg - prípravok na umývanie podláh 9 kg 12 ks 25,10 30,12 301,20 361,44 

49 Utierka Mikroultra 40x40cm žltá mikrovlákno 210g/m2 35 ks 0,60 0,72 21,00 25,20 

50 Mop kapsový universal 40cm bavlnený 40 ks 2,87 3,44 114,80 137,76 

51 Mop kapsový Micro s abrazívom 40 cm 40 ks 3,14 3,77 125,60 150,72 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

52 Mop kapsový Micro soft 40cm  40 ks 2,95 3,54 118,00 141,60 

53 Efekt pasta liquid 450 g 10 ks 1,55 1,86 15,50 18,60 

54 Prášok prací ARIEL proffesional Color 10,5 kg 140PD 24 ks 35,93 43,12 862,32 1 034,78 

55 Tongo prací prášok 15 kg 17 ks 40,20 48,24 683,40 820,08 

56 Tongo prací prášok 9 kg 28 ks 24,72 29,66 692,16 830,59 

57 Sanytol - dezinfekcia-univ. spray 500 ml, 12PK,  eukalyptus/grep 600 ks 4,43 5,32 2 658,00 3 189,60 

58 KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750 ml 400 ks 3,27 3,92 1 308,00 1 569,60 

59 Sanytol – dezinfekcia - odmasťovač spray kuchyňa 500 ml, 12/PK 50 ks 3,83 4,60 191,50 229,80 

60 KRYSTAL na kuchyne (750ml) 34 ks 2,75 3,30 93,50 112,20 

61 Cleamen 210 Gastron - odmastňovač (1l) 25 ks 4,59 5,51 114,75 137,70 

62 Cleamen Gastro Professional - na silnú mastnotu s MR (1l) 25 ks 3,94 4,73 98,50 118,20 

63 Savo 1,2L originál 6/bal 200 ks 2,55 3,06 510,00 612,00 

64 KRYSTAL sanan klasik 1 l 240 ks 2,08 2,50 499,20 599,04 

65 Savo 4L originál  20 ks 7,92 9,50 158,40 190,08 

66 KRYSTAL sanan klasik 5l 16 ks 6,43 7,72 102,88 123,46 

67 Vanish Oxi Action 2l 10 ks 11,17 13,40 111,70 134,04 

68 Vanish Oxi Action 2l, white 10 ks 11,17 13,40 111,70 134,04 

69 Vôňa v spreji fresh, 75 ml Tork  Premium Air box, 12PK citrus/floral/fruit 250 ks 11,34 13,61 2 835,00 3 402,00 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

70 KRYSTAL - WC gél zelený/modrý, náplň do košíčkov (750ml) 96 ks 3,84 4,61 368,64 442,37 

71 KRYSTAL WC - závesný košíček 20 ks 0,34 0,41 6,80 8,16 

72 Bref WC Power Aktiv - záveska Lemon (50g) 40 ks 2,45 2,94 98,00 117,60 

73 Bref WC Power Aktiv 2x50g záveska, rôzne vône 20 ks 4,63 5,56 92,60 111,12 

74 Dr. House - závesný WC blok, More, citrón (40g) 40 ks 0,54 0,65 21,60 25,92 

75 Krystal olejový osviežovač vzduchu modrý, zelený, ružový 30 ks 4,80 5,76 144,00 172,80 

76 Pulirrapid 750ml 50 ks 3,03 3,64 151,50 181,80 

77 Pulirrapid 500ml 50 ks 2,32 2,78 116,00 139,20 

78 KRYSTAL - na kúpeľne (750ml) 50 ks 3,22 3,86 161,00 193,20 

79 Cleamen 410 - kúpeľňa s leskom (1l) 38 ks 4,00 4,80 152,00 182,40 

80 060740 Toaletný papier SATINO Comfort 2vr. 30m 8ks/bal. 15 000 ks 0,33 0,40 4 950,00 5 940,00 

81 062770 Toaletný papier SATINO Prestige 2vr. 19,8m 8ks/bal 15 000 ks 0,26 0,31 3 825,00 4 590,00 

82 063100 Toaletný papier SATINO Prestige 2vr .24m 8ks/bal. 15 000 ks 0,32 0,38 4 800,00 5 760,00 

83 071360 Toaletný papier SATINO Prestige 3vr. 18 m 8ks/bal. 15 000 ks 0,31 0,37 4 650,00 5 580,00 

84 305390 Toaletný papier SATINO Comfort Mini Jumbo 2vr. 150m 12 ks/krt. 350 ks 1,75 2,10 612,50 735,00 

85 317810 Toaletný papier SATINO Comfort Mini Jumbo 2vr. biely 180m 12 ks/krt. 350 ks 1,96 2,35 686,00 823,20 

86 98920 Toaletný papier Jumbo 190 2vr. celulóza 12ks/krt. 350 ks 1,47 1,76 514,50 617,40 

87 317870 Toaletný papier SATINO Prestige Mini Jumbo 2vr. 120m 12 ks/krt. 350 ks 1,43 1,72 500,50 600,60 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

88 
276620 Skladané utierky SATINO Prestige Interfold biele 2vr. 3750 ks v kartóne 
(150ks x 20bal.) 2 kartón 

32,53 39,04 65,06 78,07 

89 
406351/416601 Skladané utierky Interfold biele 2vr. recykl. Papernet 4000ks v 
kartóne (200ks x 20bal.) 2 kartón 

29,11 34,93 58,22 69,86 

90 
412009/406329 Skladané utierky Interfold biele 2vr. Papernet celul. 4000ks v 
kartóne (200ks x 20bal.) 2 kartón 

34,92 41,90 69,84 83,81 

91 Kozmetické utierky biely obal (neutral) 100ks/box, 2 vrstvy 100 bal 0,87 1,04 87,00 104,40 

92 Obrúsky (ROIN) 1-vrstvové, 33 x 33 cm biele (475ks v balení)  1 bal 4,52 5,42 4,52 5,42 

93 Obrúsky 1-vrstvové, 24 x 24 biele (500ks v balení) 1 bal 3,21 3,85 3,21 3,85 

94 Obrúsky 2-vrstvé, 33x33 cm, 250ks v balení, biele 1 bal 5,22 6,26 5,22 6,26 

95 Obrúsky 2-vrstvé, 33x33 cm, 250ks v balení, farebné 1 bal 6,22 7,46 6,22 7,46 

96 Obúrsky 2-vrstvové, 24 x 24cm, 250ks v balení, biele 1 bal 2,74 3,29 2,74 3,29 

97 Obúrsky 2-vrstvové, 24 x 24cm, 250ks v balení, farebné 1 bal 4,37 5,24 4,37 5,24 

98 Stredový pás PREMIUM 24m x 40cm, farebný 1 ks 10,40 12,48 10,40 12,48 

99 Papier na pečenie 20 hárkov/bal 100 bal 0,96 1,15 96,00 115,20 

100 
Rukavice gumové na 1 použitie (mix. veľkostí) - Upratovacie rukavice latexové 
Starling S, M, L, XL 100 bal 

0,71 0,85 71,00 85,20 

101 Prírezy HDPE blokované 40 x 50 cm [2000 ks v balení] 60 bal 21,35 25,62 1 281,00 1 537,20 

102 Sáčky hygienické na ložky B5 v papierovej krabičke 25 ks/bal 500 bal 0,66 0,79 330,00 396,00 

103 Slamky papierové JUMBO biele 25 cm, 8 mm [100 ks v balení] 30 bal 2,34 2,81 70,20 84,24 

104 Slamky papierové JUMBO biele 20 cm, 8 mm [100 ks v balení] 30 bal 1,90 2,28 57,00 68,40 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

105 Sviečka čajová JUMBO - Čajové sviečky JUMBO 58 x 22 mm [20 ks v balení] 15 000 ks 0,31 0,37 4 650,00 5 580,00 

106 Sviečka čajová - Čajové sviečky 39 x 15 mm [100 ks v balení] 15 000 ks 0,08 0,09 1 125,00 1 350,00 

107 Drevené špajdle ostré 25 cm, 3 mm (100 ks v balení) 20 bal 0,91 1,09 18,20 21,84 

108 Drevené špajdle ostré 30 cm, 3 mm [100 ks v balení] 20 bal 0,97 1,16 19,40 23,28 

109 Špáradlá drevené hygienicky balené 68mm 1000 ks/bal 20 bal 1,51 1,81 30,20 36,24 

110 Hubka na riad 10ks/bal. 100 bal 0,55 0,66 55,00 66,00 

111 Hubka profilovaná 5ks/bal. na riad 200 bal 0,65 0,78 130,00 156,00 

112 Taška mikroténová 5 kg 200ks/rolka 200 bal 1,66 1,99 332,00 398,40 

113 

Útierka švédska (mikrovlákno) - Utierka švédska Homeline 40x40 cm 235g, 
rôzne farby 150 ks 

1,01 1,21 151,50 181,80 

114 Útieky kuchynské 2 vrstvy, 2ks v balení 200 bal 0,97 1,16 194,00 232,80 

115 Vrecia na odpad 30 L 25 ks/rolka 200 ks 0,97 1,16 194,00 232,80 

116 Vrecia na odpad 120 L 25 ks/rolka 200 ks 3,19 3,83 638,00 765,60 

117 Aqua Senses Hair and Body shampoo 3l kanister 208 ks 8,43 10,12 1 753,44 2 104,13 

118 Tablety ošetrovacie 150 ks/bal, modré, pre Rational SCC 2 bal 91,00 109,20 182,00 218,40 

119 Tablety umývacie 100 ks, 6 kg, červené, pre Rational SCC  2 bal 76,00 91,20 152,00 182,40 

120 Prostriedok oplach 5 L Suma Rinse A5 do umývačiek, VG11947 200 ks 39,61 47,53 7 922,00 9 506,40 

121 Cleamen 231 - strojný oplach riadu (5l) 200 ks 19,24 23,09 3 848,00 4 617,60 
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P.č. Názov tovaru 
Predpokladané 

množstvo 
MJ 

Jednotková 
cena v EUR  

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR  

s DPH 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

122 Prostriedok umývací 5 L Suma Bar L66 do umývačky, VG12017 100 ks 34,25 41,10 3 425,00 4 110,00 

123 Cleamen 230 - strojné umývanie riadu (6kg) 100 ks 21,35 25,62 2 135,00 2 562,00 

124 Soľ kryštalická  25 kg, do zmäkčovačov vody 7 bal 12,18 14,62 85,26 102,31 

125 Prostriedok na čistenie grilov Suma D9, objem 2 L, plastová fl, VG11840 30 bal 9,59 11,51 287,70 345,24 

126 Prostriedok na ošetrenie D7antikor. povrchov Suma inox, VG11884 5 bal 7,06 8,47 35,30 42,36 

127 Soľ kryštalická 25 kg, na posyp komunikácií 10 bal 6,80 8,16 68,00 81,60 

S P O L U 85 472,77 102 567,32 

 
 

 

Všetky tovary (výrobky) musia byť vyrobené v krajinách EÚ, s výnimkou tovarov (výrobkov), ktoré sa preukázateľne nevyrábajú (nemajú pôvod) v krajinách  
EÚ! 

 

 
* Poznámka: V prípade uvedenia presného názvu platí aj ekvivalent s požadovaným zložením.  
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V Bratislave dňa 16. 01. 2023               V Tatranskej Lomnici dňa 16. 01. 2023 
  
Pečiatka a podpis:                Pečiatka a podpis: 
 
 
 
 
 
 
 

       Jana Perová 
            konateľ 

 
        predávajúci 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

       Radovan Belica                                PhDr. Ivan Pešout, PhD.  
                         konateľ                                    poverený riadením organizácie 
 
                 predávajúci             kupujúci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


