








5. Kupujúci si v súlade s § 42 ods. 12 až 15 zákona o VO vyhradzuje právo 
prehodnocovať kúpnu cenu za jednotlivé druhy tovaru smerom nadol s ohľadom na 
vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu. Za týmto účelom si zmluvné 
strany dohodli nasledujúce pravidlá pre zisťovanie cien a spôsob úpravy kúpnej ceny 
smerom nadol:

a) relevantným trhom je trh Slovenskej republiky,
b) obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú je obdobie šiestich mesiacov 
bezprostredne predchádzajúcich určeniu kúpnej ceny za tovar tzn. prvý krát sa ceny 
budú porovnávať po uplynutí 6-tich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
c) pri porovnaní cien sa bude vychádzať z troch cenových ponúk na identické tovary, 
a ak ich niet, tak z troch cenových ponúk na zastupiteľné tovary,
d) zisťovanie cien vykoná kupujúci elektronicky formou prieskumu trhu e-mailom, v 
odôvodnených prípadoch inou formou.
e) pokiaľ kupujúci prieskum trhu zistí, že ceny na trhu sú nižšie ako kúpna cena 
podľa tejto zmluvy, písomne oznámi predávajúcemu, aby od doručenia oznámenia 
začal dodávať príslušný druh tovaru za kúpnu cenu určenú v sume priemeru medzi 
tromi najnižšími cenami zistenými na trhu,
f) ak predávajúci oznámi, že nie je schopný dodávať tovar za kúpnu cenu určenú 
v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu alebo ak 
predávajúci nedodá tovar za takto zníženú kúpnu cenu, kupujúci má právo 
vypovedať túto zmluvu vo výpovednej lehote jeden mesiac, ktorá začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede predávajúcemu.

Článok VII.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu tovaru dodaného a prevzatého 
tovaru po každej jednotlivej dodávke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom 
systéme fakturácie (napr. mesačná fakturácia).

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim 
za predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto rámcovou 
dohodou a prípadne ďalšími podmienkami bližšie určenými kupujúcim v objednávke. 
Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený kupujúcim.

3. Faktúra je splatná do 30-tich dní odo dňa doručenia faktúry spolu s dodacím 
listom potvrdeným kupujúcim. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania 
fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislatívou a jej prílohou musí byť dodací list potvrdený kupujúcim. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo v prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať potvrdený dodací list a/alebo v prípade, ak dodací list bude obsahovať 
nesprávne alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej 
splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 
30-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach 
uvádzať číslo tejto zmluvy a objednávky.









o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
Kupujúci udelí písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak 
bude mať preukázané, že v prípade, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je takýto subdodávateľ zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora.

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak 
potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy subdodávateľom nastane u predávajúceho 
až po uzavretí zmluvy.

6. Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre poskytovateľa vyplýva z tohto článku, sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok XIII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Veci výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona o VO a ďalšími všeobecne záväznými platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 
osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy 
vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským 
právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 
postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia zmluvy a predávajúci 1 vyhotovenie.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej sídle kupujúceho.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.





Kapusta biela, A -trieda kg 500 0,69 34,50 379,50
Kapusta červená, A -trieda kg 200 0,78 15,60 171,60
Kapusta čínska kg 330 1,18 38,94 428,34
kapusta kyslá kg 550 0,89 97,90 587,40
Karfiol, A -trieda kg 150 1,77 26,55 292,05
Kiwi kg 80 1,94 31,04 186,24
Kôpor kg 15 8,5 12,75 140,25
Ľadový šalát, A -trieda kg 130 1,7 22,10 243,10
Limetka kg 10 3,9 7,80 46,80
Maliny 125 g ks 60 1,77 21,24 127,44
Mandarínky, A-trieda kg 250 1,35 67,50 405,00
Mango ks 12 1,79 4,30 25,78
Marhule kg 30 1,95 11,70 70,20
Mäta prieporná 100 g ks 25 1,38 6,90 41,40
Melón červený kg 100 0,69 13,80 82,80
Melón žltý kg 35 2,2 15,40 92,40
Mrkva voľná, A -trieda kg 1500 0,52 156,00 936,00
Nektarinky kg 90 1,95 35,10 210,60
Orechy vlašské, lúpané kg 50 11,5 115,00 690,00
Paprika farebná, A -trieda kg 150 1,95 29,25 321,75
Paprika PCR, A -trieda kg 60 1,95 11,70 128,70
Paradajky voľné, A-trieda kg 300 1,64 49,20 541,20
Pažítka rezaná kg 10 17 17,00 187,00
Petržlen koreň, A -trieda kg 500 1,12 112,00 672,00
Petržlenová vňať kg 90 3,9 35,10 386,10
Polníček 250 g ks 40 2,16 8,64 95,04
Pomaranč, A -trieda kg 400 1,19 95,20 571,20
Pór kg 40 1,35 5,40 59,40
Reďkovka biela kg 5 1,44 1,44 8,64
Reďkovka červená kus 80 0,58 9,28 55,68
Reďkovka čierna kg 3 1,85 1,11 6,66
Rozmarín 30 g ks 10 0,55 1,10 6,60
Rukola kg 48 7,2 34,56 380,16
Ružičkový kel kg 15 2,4 3,60 39,60
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