
Kúpna zmluva č. Z202031462_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo: Družstevnícka 22, 93480 Levice, Slovenská republika
IČO: 42119383
DIČ: 2022638354
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7581800000007000329166
Telefón: 0366312942

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36019208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Kľúčové slová: Dodávka potravín pre stravovacie zariadenie, cestoviny, koreniny, nápoje, pochutiny, 

sterilizované potraviny, kompóty, šaláty
CPV: 15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty; 15600000-4 - Mlynské výrobky,

škrob a škrobové výrobky; 15820000-2 - Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky; 
15830000-5 - Cukor a jemu príbuzné výrobky; 15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky; 
15850000-1 - Cestoviny; 15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty; 15870000-7 - 
Koreniny a chuťové prísady; 15897200-4 - Výrobky v konzerve; 15240000-2 - Ryby v 
konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby; 15331400-1 - Nakladaná a/alebo 
konzervovaná zelenina; 15332200-6 - Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo 
orechové pyré a pasty/pretlaky; 15400000-2 - Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie dodávky

Funkcia

Zabezpečenie dodávky základných a dlhodobo skladovateľných potravín v kvalite podľa platných noriem, podľa potrieb 
objednávateľa, vrátane dopravy a vyloženia na miesto dodania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kompót jablkový, pevný podiel 1 650 g +/-5 %, 3 200 g ks 220

Kompót jablkový strúhaný, 3 200 g ks 43

Uhorky sterilizované 9 - 12 cm, pevný podiel 1 800 g, 3 
500 g ks 80

Uhorky sterilizované kocky, 3 200 g ks 7
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Uhorky sterilizované 7 - 9 cm, pevný podiel 1 800 g, 3 
500 g ks 104

Uhorky sterilizované, pevný podiel 340 g +/-5 %, 660 g ks 126

Kompót slivka lúpaná, 3 600 g ks 74

Kompót slivka, 720 g ks 36

Fazuľkové struky zelené, 660 g ks 80

Fazuľkové struky zelené, 3 600 g ks 5

Fazuľkové struky žlté, 680 g ks 110

Fazuľkové struky žlté, 3 500 g ks 26

Kompót slivka nelúpaná, pevný podiel 1 800 g +/-5 %, 3 
600 g ks 60

Kompót jablkový, pevný podiel 580 g +/-5 %, 580 g ks 5

Kompót čerešňa - nelúpané, 720 g ks 29

Kompót čerešňa - nelúpané, pevný podiel 1 750 g +/-5 
%, 3 500 g ks 5

Kompót čerešňa - lúpaný, 720 g ks 5

Kompót čerešňa - lúpaný, 3 200 g ks 30

Kompót ovocný kokteil, 2 600 g ks 5

Kompót jahoda, 820 ml ks 10

Kompót ringloty, 3 600 g ks 5

Kompót mandarinka, 850 ml ks 96

Kompót pomaranč kúsky, 850 ml ks 10

Kompót grapefruit, 850 ml ks 10

Kompót ananás, 850 ml ks 20

Kompót višňa lúpaná, 3 500 g ks 40

Kompót višňa lúpaná, 700 g ks 5

Kompót višňa nelúpaná, pevný podiel 1 750 g +/-5 %, 3 
600 g ks 10

Kompót višňa nelúpaná, pevný podiel 50 %, 700 g ks 10

Kompót broskyňa, pevný podiel 47 %, 820 g ks 10

Kompót broskyňa, 3 400 g ks 88

Kompót marhuľa, 3 600 g ks 121

Kompót marhuľa, pevný podiel 47 %, 850 g ks 37

Kompót hruška, 3 200 g ks 10

Kompót hruška, 820 g ks 5

Sirup 5 l/bandaska ks 2

,Sirup 0,7 l ks 180

Chren v náleve, 670 g ks 42

Ocot 8 %, 1 l l 186

Cvikla kocky, 660 g ks 60

Cvikla kocky, 3 400 g ks 10

Cvikla vlnky, 3 500 g ks 5

Cvikla strúhaná, pevný podiel 500g +/-5 %,  500 ml ks 130

Cvikla sterilizovaná strúhaná, pevný podiel 1 800 g +/-3 
%, 3 400 g ks 5

Lečo zeleninové husté, pevný podiel 330 g, 670 g ks 114

Lečo zeleninové husté, 3 500 g ks 15

Čalamáda, 3 400 g ks 30
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Šalát rimavský, pevný podiel 1 750 g +/-5 %, 3 400 g ks 33

Šalát školský, pevný podiel 1 750 g +/-5 %, 3 400 g ks 42

Baranie rohy v sladkom náleve, 3 000 g ks 5

Paprika jabĺčková, 620 g ks 5

Paprika jabĺčková celá, 3 100 g ks 5

Šalát senecký, 3 400 g ks 15

Kečup jemný, pevný podiel 433 g, 900 g ks 277

Paradajkový pretlak, zahustený, paradajky min. 28 %, 
700 g ks 423

Paprika sterilizovaná - kápia, 660 g ks 346

Šampióny krájané, 425 g ks 724

Kukurica sterilizovaná, 425 g ks 292

Hrášok slaný, 400 g ks 38

Hrášok slaný, 690 g ks 142

Hach žltý lúpaný, 5 kg ks 12

Hrach žltý lúpaný, 500 g ks 98

Fazuľa biela, 5 kg ks 10

Fazuľa farebná, 5 kg ks 8

Fazuľa biela, 500 g ks 127

Fazuľa farebná, 500 g ks 56

Šošovica, 5 kg ks 13

Šošovica, 500 g ks 148

Tuniak vo vlastnej šťave, 185 g ks 384

Sardinky v oleji, 125 g ks 800

Treščia pečeň, 115 g ks 20

Sardinky v paradajkovej omáčke, 125 g ks 100

Nátierka bôčiková AL, 48 g ks 300

Nátierka bôčiková, 75 g ks 1000

Nátierka Májka AL, 48 g ks 400

Nátierka labužník AL, 75 g ks 300

Nátierka bôčiková AL, 115 g ks 300

Nátierka Májka, 120 g ks 400

Nátierka hydinová, 75 g ks 468

Nátierka desiatová AL, 48 g ks 400

Nátierka pečeňová AL, 48 g ks 300

Nátierka Pečeňový krém, 190 g ks 323

Nátierka superkrém, 115 g ks 447

Nátierka údené mäso, 75 g ks 300

Nátierka svačinka 75 g ks 300

Kôpor v soli, 240 g ks 100

Majoránka, 5 g ks 245

Rasca mletá, 20 g ks 572

Paprika sladká mletá, 40 g ks 40

Paprika sladká gurm. eko, 500 g ks 100

Korenie americké zemiaky, 30 g ks 60

Korenie na ryby, 26 g ks 50

Korenie grilovacie, 50 g ks 40

Strana 3 z 12 



Kurkuma, 35 g ks 5

Korenie nové celé, 15 g ks 95

Korenie čierne mleté, 20 g ks 485

Korenie čierne celé, 20 g ks 210

Korenie na steaky, 35 g ks 90

Korenie na čínu, 20 g ks 40

Korenie gulášové, 50 g ks 165

Korenie sézamové semienko, 30 g ks 20

Kari korenie, 25 g ks 20

Korenie oregano, 7 g ks 15

Korenie bazalka, 9 g ks 5

Korenie pečené kura, 30 g ks 70

Korenie provensálske, 15 g ks 5

Cesnak granulovaný, 30 g ks 20

Sójová omáčka, 170 ml ks 10

Polievkové korenie, 170 ml ks 20

Polievkové korenie, 1 l l 91

Bobkový list, 10 g ks 120

Vegeta bez glut. Podravka, 125 g ks 120

Vegeta bez glut., 1 kg kg 150

Vegeta bez glut. Podravka, 250 g ks 208

Malinovka ochutená, 2 l ks 150

Pivo nealkoholické, 0,5 l ks 425

Rum - destilovaný, alkoholický nápoj, 0,5 l ks 4

Víno červené, stolové, 1 l l 12

Rama krém na šľahanie, 1 l l 270

Marmeláda - ovocná zmes, 1 kg kg 55

Marmeláda - slivkový lekvár, 1 kg kg 65

Ovocná zmes - brusnicová, 1 kg kg 5

Marmeláda s marhuľovou príchuťou, 1 kg kg 135

Porcovaný džem, 20 g ks 300

Mak mletý, 1 kg kg 38

Mak celý, 250 g ks 7

Hrozienka, 100 g ks 62

Džúš, 1 l l 340

Dia džús, 200 ml ks 2500

Džús, 200 ml ks 6700

Čaj ovocný, 40 g ks 1220

Čaj gruzínsky, pigi 20 x 1,5 g, 30 g ks 590

Kakao, 100 g ks 177

Káva extra špeciál Popradská, 125 g ks 400

Káva nescafé, 100 g ks 20

Caro, 500 g ks 39

Melta, 500 g ks 78

Granko - čokoládové, ovocné príchute, 250 g ks 57

Citrovit tekutý, 1 l l 10

Citrovit práškový, 70 g ks 1332
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Dezert krém na dukátové buchty Dr. Oetker, 1 kg kg 10

Vanilkový cukor, 20 g ks 947

Coca cola, 1,5 l ks 50

Minerálna voda perlivá, 1,5 l ks 720

Minerálna voda jemne perlivá, 1,5 l ks 580

Minerálna voda jemne perlivá (športový uzáver), 0,75 l ks 620

Varová čokoláda, 100 g ks 220

Dia čokoláda so stéviou, 80 g ks 100

Čokoláda dia mliečna bez cukru, 50 g ks 137

Čokoláda mliečna, 100 g ks 200

Čokoláda koko tyčinka, 36 g ks 300

Čokoláda Margot, 50 g ks 300

Čokoláda Margot, 100 g ks 100

Čokoláda Deli, 35 g ks 400

Keks Anita, 50 g ks 200

Keks Gimi, 20 g ks 500

Keks roláda, 30 g ks 300

Keks Vesna, 50 g ks 400

Oblátky venčeky, 100 g ks 300

Keks Delissa, 33 g ks 600

Keks Indián, 100 g ks 200

Keks Brumík, 30 g ks 396

Keks Siesta, 52 g ks 320

Keks Siesta, 36 g ks 200

Trubičky s náplňou, 80 g ks 200

,Keks Mila, 50 g ks 500

Oblátky Vlnky, 31 g ks 300

Oblátky Goflety, 28 g ks 500

Oblátky Croissant 7Days, 60 g ks 1650

Čokoládové piškóty s náplňou, 147 g ks 230

Oblátky perník, 60 g ks 300

Keks Kávenka, 50 g ks 396

Keks Marína, 100 g ks 320

Oblátky Today Dounet, 50 g ks 200

Keks Miňonky, 50 g ks 200

Keks Lina, 60 g ks 100

Keks Kakaové rezy, 50 g ks 306

Keks Fidorka, 30 g ks 100

Keks Today, 55 g ks 300

Keks Mäta, 50 g ks 400

Keks Perník, 50 g ks 696

Keks Tatranka, 45 g ks 460

Lentilky, 28 g ks 340

Lentilky, 60 g ks 100

Jojo cukríky Marschmalow, 90 g ks 200

Cukríky Čočky ovocné, 60 g ks 100

Cukríky Snehuľky, 90 g ks 100
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Banán v čokoláde, 45 g ks 244

Banán v čokoláde, 75 g ks 100

Čokoláda Rumba, 32 g ks 100

Keks Horalka, 50 g ks 496

Kukuričné solené šulky, 100 g ks 680

Tyčinky, 45 g ks 1295

Tuc - slané krekry, 100 g ks 350

Chrumky arašidové, 45 g ks 1968

Dia piškóty, 120 g ks 105

Dia keks - Halzelnut Kraš, 50 g ks 1100

Dia perník medový, 60 g ks 200

Dialka, 40 g ks 120

Dia keks Ela, 40 g ks 700

Dia keks Fabi, 35 g ks 700

Dia keks Diabeta, 32 g ks 600

Dia cukríky, 50 g ks 96

Cukríky dia - hroznový cukor, 80 g ks 80

Dia keks Venčeky, 100 g ks 600

Dia šumienka, 140 g ks 40

Zemiakové lupienky ( biele), 70 g ks 500

Dia džem, 230 g ks 195

Dia džem, 20 g ks 2400

Dia med, 20 g ks 40

Dia nugát, 20 g ks 80

Dia kapusta biela, 640 g ks 10

Dia kunovianka, 330 g ks 10

Dia hradišťanka, 330 g ks 10

Dia moravský šalát, 650 g ks 10

Dia uhorky, pevný podiel 540 g, 680 g ks 165

Dia cvikla, 660 g ks 218

Dia kompót slivka, 660 g ks 80

Dia kopmót broskyňa, 660 g ks 70

Dia kompót marhuľa, 650 g ks 132

Dia kompót višňa, pevný podiel 50 %, 660 g ks 70

Dia kompót čerešňa bez kôstky, 700 g ks 70

Dia kompót jablká, 560 g ks 80

Sacharin - práškové sladidlo, 200 g ks 77

Sacharin, 160 tabliet ks 195

Dia dezertná šálka, 800 g ks 12

Detské piškóty, 120 g ks 313

Detská výživa, 190 g ks 2507

Dia detská výživa, 190 g ks 1215

Detská výživa s uzáverom, 100 g ks 300

Detská výživa, 100 % ovocie s uzáverom, 100 g ks 100

Detská krupica, 500 g ks 398

Puding - malinový, vanilkový, čokoládový, 40 g ks 60

Sušené dubáky, 20 g ks 28
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Sušené hríby, 20 g ks 161

Sušená petržlenová vňať, 7 g ks 215

Sušená pažítka, 5 g ks 10

Sušený kôpor, 10 g ks 26

Soľ stolová, 1 kg kg 715

Bujón slepačí, 60 g ks 350

Bujón zeleninový, 60 g ks 40

Vývar zeleninový, 1 kg kg 10

Vývar rybací, 1 kg kg 3

Hovädzí vývar, 1 kg kg 30

Hubový vývar, 1 kg kg 16

Slepačí vývar, 1 kg kg 30

Základ na čínsku panvicu, 1 kg kg 6

Základ na ázijskú panvicu, 1 kg kg 6

Fix na mleté mäsá, 1 kg kg 5

Zmes na špagety - bolonská, 1 kg kg 2

Omáčka z lesných húb, 3 kg kg 2

Údený vývar, 1 kg kg 5

Gastro vývar, 1 kg kg 10

Horčica plnotučná, 340 g ks 38

Horčica plnotučná, 1 kg kg 385

Niťovky semolínové - Adriana, 5 kg ks 24

Niťovky vaječné - Ideál, 500 g ks 37

Niťovky bezvaječné - Ideál, Cessi, 400 g ks 223

Cestoviny kocky, vruby, 500 g ks 50

Mušličky malé, semolínové - Adriana, 5 kg ks 5

Mušličky vaječné - Ideál, 500 g ks 50

Hviezdičky - Ideál, Cessi, 500 g ks 50

Hviezdičky semolínové - Adriana, 5 kg ks 13

Špagety vaječné - Ideál, 400 g ks 144

Tarhoňa bezvaječná - Ideál, Cessi, 400 g ks 204

Tarhoňa vaječná - Ideál, 500 g ks 60

Tarhoňa semolínová - Adriana, 5 kg ks 42

Slovenská ryža vaječná - Ideál, 500 g ks 70

Slovenská ryža bezvaječná - Ideál, Cessi, 400 g ks 251

Slovenská ryža semolínová - Adriana, 5 kg ks 50

Krúpy, 500 g ks 119

Ryža guľatá, 1. trieda - Bask, Omega Food, 1 kg kg 1212

Ryža guľatá, 1. trieda - Bask, Omega Food, 5 kg ks 63

Ryža dlhozrnná, 1 . trieda - Bask, 1 kg kg 500

Múka hladká 00 extra špeciál, 1 kg kg 1433

Múka hrubá, 1 kg kg 630

Múka polohrubá, 1 kg kg 1431

Abeceda vaječná - Ideál, 500 g ks 50

Abeceda bezvaječná - Ideál, Cessi, 400 g ks 206

Abeceda semolínová - Adriana, 5 kg ks 44

Detské tvary, 5 kg ks 2
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Kolienka vaječné - Ideál, 500 g ks 58

Kolienka semolínové - Adriana, 5 kg ks 80

Kolienka bezvaječné - Ideál, Cessi, 400 g ks 515

Dvojité kolená semolínové - Adriana, 5 kg ks 5

Vretená vaječné - Ideál, Cessi, 500 g ks 20

Vretená semolínové - Adriana, 5 kg ks 50

Vretená bezvaječné - Ideál, 400 g ks 30

Rezance široké, vaječné - Ideál, 500 g ks 13

Rezance široké, bezvaječné - Ideál, Cessi, 400 g ks 570

Rezance široké semolínové - Adriana, 5 kg ks 40

Fliačky vaječné - Ideál, 500 g ks 100

Fliačky semolínové - Adriana, 5 kg ks 66

Fliačky bezvaječné - Ideál, Cessi, 400 g ks 100

Vretená farebné, semolínové - Adriana, 5 kg ks 6

Vretená farebné, 500 g ks 20

Závarka knedličky - bylinkové, 2 kg kg 1

Závarka knedličky - špikové, 2 kg kg 1

Olej slnečnicový, 10 l ks 10

Olej slnečnicový, 5 l ks 50

Olej slnečnicový, 1 l l 1546

Olej repkový - Raciol, 1 l l 666

Olej repkový, 10 l ks 10

Olej repkový - Raciol, 5 l ks 50

Cukor kryštálový, 1 kg kg 2795

Cukor kockový, 1 kg kg 5

Cukor práškový, 1 kg kg 217

Cukor škoricový, 20 g ks 440

Škorica celá, 20 g ks 5

Škorica meltá, 20 g ks 120

Med porcovaný, 20 g ks 832

Med kvetový, 250 g ks 30

Zlatý klas - Dr. Oetker, 40 g ks 150

Puding - jahoda, vanilka, kakao, 1 kg kg 105

Sóda bikarbóna, 80 g ks 15

Klinčeky, 20 g ks 5

Prášok do pečiva, 20 g ks 87

Múčnik bublanina - Dr. Oetker, 3 kg ks 3

Múčnik Muffiny s kúskami čokolády - Dr. Oetker, 5 kg ks 3

Múčnik Škoricové rezy - Dr. Oetker, 5 kg ks 3

Múčnik Viedenská torta - Dr. Oetker, 5 kg ks 3

Múčnik jogurtovník, 3 kg ks 2

Múčnik brownies, 3 kg ks 2

Múčnik jemné rezy, pistácia, 3 kg ks 2

Múčnik škoricovník s čokoládovými vločkami, 3 kg ks 2

Múčnik citrónovník s jahodovými kúskami, 3 kg ks 2

Múčnik Makovec - Dr. Oetker, 5 kg ks 3

Múčnik perník - Dr. Oetker, 3 kg ks 5
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Poleva citrónová, 1 kg kg 2

Poleva kakaová, 1 kg kg 2

Fix na mleté mäsá, 2,5 kg kg 1

Polievka slepačia, 3 kg kg 3

Polievka hríbová, 3 kg kg 3

Jarná polievka, 3 kg kg 3

Šampiňónová polievka krémová, 3 kg kg 3

Brokolicová polievka krémová, 4 kg kg 2

Polievka Francúzska, 3 kg kg 5

Veto, 400 g ks 100

Perla, 500 g ks 100

Palmarín, 250 g ks 50

Cera, 250 g ks 10

Combi star - tekutá rama do konvektomatu, 1 l l 70

Rama, 400 g ks 832

Vianočné salónky, 500 g ks 180

Vianočné oblátky, 55 g ks 73

Adventný čokoládový kalendár, 75 g ks 140

Lízanky, 15 g ks 140

Vianočná kolekcia, 430 g ks 60

Čokoládové vajce, 20 g ks 180

Čokoládový Mikuláš, 60 g ks 180

Tortové želé číre, 10 g ks 40

Salko, 397 g ks 20

Lístkové cesto, 400 g ks 10

Čokoláda zajac, 60 g ks 180

Chio Pom - Bär, 50 g ks 140

Celomáčané perníky plnené, 150 - 200 g ks 140

Polomáčané sušienky, 100 g ks 140

BEBE Rodinné sušienky jemné, 130 g ks 140

Kokos strúhaný, 500 g ks 5

Nutella, 1 kg kg 180

Pizza korenie, 20 g ks 10

Solamyl bezlepkový, bezgluténový, 240 g ks 20

Ovsené vločky, 400 g ks 53

Orechová náplň, 1 kg kg 5

Sója kocky, 90 g ks 375

Koreninová soľ s bylinkami na zemiaky/suš. kvety, 
rozmarín a čierne korenie/, 25 g ks 25

Bulgur, 1 kg kg 20

Korenie divé, 25gr ks 2

Muškátový kvet mletý, 25g ks 2

Worcester tek.ochuc. , 160ml ks 17

Veľkonočný balíček 200gr. ks 180

Nutela kg 5

Aspartam sypké sladidlo ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Cestoviny
Spĺňajú podmienky: sú nedeformované po uvarení ani po dlhšom 
varení sa nerozvaria a nezlepia, vlhkosť max. 13 %, hladký povrch 
a bez trhlín, kompaktný, lom sklovitý, zlomovitosť max. 10 %

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým 
normám, tovar musí spĺňať požiadavky 152/1995 Z. z., v platnom znení a byť v súlade s platnými právnymi predpismi podľa 
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s predmetom zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa konáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Vrátane dopravy a vyloženia na miesto dodania na základe potrieb objednávateľa. Realizovanie dodávky tovaru sa bude 
uskutočňovať sa dvoch odberných miestach Levice a Domadice.

Dodávky tovaru musia byť dodávané v dopravných prostriedkoch na to určených, schválených veterinárnou a potravinárskou 
správou. Pri dodávaní tovaru je potrebné dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s 
predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy tak, aby sa zachovala jej zdravotná nezávadnosť a kvalita.

Dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby v čase dodávky jednotlivých tovarov musí prekročiť 1/3 záručnej doby.

Dodávky predmetu zákazky musia spĺňať označenie jednotlivých druhov tovaru na tovare, dodacom liste, resp. faktúre, ak nie 
je s dodávkou dodaný a faktúra slúži ako dodací list, názov potraviny, dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby.

Obaly musia byť v súlade s Potravinárskym kódexom SR a zákonom č. 152/1996 Z. z. o potravinách v z. n. p. označené v 
štátnom jazyku údajmi: názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, 
zoznam zložiek výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy podrobný 
rozpis jednotkových cien predmetu zmluvy (ceny bez DPH, % DPH, ceny s DPH). Jednotkovú cenu s DPH požadujeme 
zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta. Predmetný rozpis bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej rámcovej 
zmluvy.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok
zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho, pričom množstvá odobraného tovaru si určí kupujúci. 
Splatnosť faktúr min. 60 dní.

Dodanie predmetu zákazky sa bude realizovať počas pracovných dní v dňoch pondelok a streda v čase od 7,00 do 12,00 hod..
V prípade výskytu mimoriadnej udalosti aj v iný pracovný deň podľa potrieb objednávateľa. V prípade potreby zmien v 
objednávke sa predávajúci zaväzuje akceptovať zmeny, ak tieto kupujúci oznámi predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred 
termínom plnenia, a to telefonicky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť zazmluvnené množstvo tovaru u jednotlivých položiek pri zachovaní jednotkových 
cien a celkovej ceny zákazky. Uvedené množstvá sú orientačné.

V prípade, že tovar nebude doručený do miesta dodania v termíne uvedenom v objednávke, bude to považované za hrubé 
porušenie zmluvných podmienok. V tomto prípade má kupujúci právo odstúpiť od rámcovej zmluvy. Výpovedná doba je 
mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Objednávateľ je povinný si skontrolovať tovar hneď pri preberaní. V prípade zistenia vady akosti tovaru je objednávateľ 
oprávnený reklamovať u dodávateľa hneď, resp. najneskôr do 3 pracovných dní po dodaní tovaru. Vadný tovar dodávateľ 
vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s objednávateľom. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní od uplatnenia 
nárokov z vád tovaru. Náklady na dopravu súvisiacu s reklamovaním tovaru znáša dodávateľ v plnom rozsahu.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok, a to je dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných
telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 24 mesiacov, so začiatkom 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena /ďalej tiež, ako "nižšia cena"/ za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto 
nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac 
ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie 
objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou -

- podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.
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Názov Upresnenie

Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: Potvrdenie 
Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy o spôsobilosti 
podmienok na skladovanie 
uvedených potravín a surovín.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: Potvrdenie 
Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy o spôsobilosti 
presne uvedených motorových 
vozidiel na prepravu uvádzaných 
tovarov alebo záznam z kontroly 
vykonanej na motorových vozidlách
uchádzača.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Družstevnícka 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 13:51:00 - 31.12.2021 13:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 86415,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 62 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.12.2020 14:28:01

Objednávateľ:
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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