
Kúpna zmluva č. Z202031465_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: Limas s.r.o.
Sídlo: Obchodná ul. 1667, 96301 Krupina , Slovenská republika
IČO: 48294454
DIČ: 2120132641
IČ DPH: SK2120132641
Bankové spojenie: IBAN: SK6909000000005076234965
Telefón: 0948008790

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mäso a mäsové výrobky
Kľúčové slová: Mäso a mäsové výrobky
CPV: 15113000-3 - Bravčové mäso; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

15111100-0 - Hovädzie mäso; 15130000-8 - Mäsové výrobky; 15100000-9 - Živočíšne 
výrobky, mäso a mäsové výrobky; 15115000-7 - Jahňacie a baranie mäso

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mäso a mäsové výrobky

Funkcia

mäso a mäsové výrobky na prípravu jedál v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bravčové plece - kuchynská úprava kg 3564

Bravčové karé bez kosti kg 519

Bravčový bôčik bez kosti kg 30

Bravčový bôčik s kosťou kg 34

Bravčové stehno - kuchynská úprava kg 690

Bravčová krkovička s kosťou kg 20

Bravčová krkovička bez kosti kg 236

Bravčové plece údené - rolka kg 101

Bravčové lahôdkové karé - údené kg 25

Bravčové koleno kg 30

Údené bravčové kosti z krk., alebo karé kg 55
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Údené bravčové rebrá kg 45

Bravčový bôčik plnený kg 20

Bravčová krkovička údená b.k. kg 262

Bravčová hlava kg 0

Bravčové nožičky kg 25

Bravčová pečeň kg 146

Bravčové pľúca kg 0

Bravčové kože kg 33

Bravčové kosti kg 97

Bravčová masť v kelímku kg 90

Slanina údená b. k. kg 154

Slanina údená - gazdovská kg 40

Lalok paprikový kg 20

Jaternice kg 375

Tlačenka údená kg 80

Tlačenka mäsová - svetlá kg 127

Saláma - malokarpatská kg 80

Saláma lovecká kg 20

Saláma - inovecká kg 55

Saláma vysočina kg 13

Suchá saláma vák. balená, krájaná - 100 g ks 400

Šunková saláma vák. balená, krájaná - 100 g ks 300

Saláma - parížska kg 50

Saláma - liptovská kg 160

Saláma strážovská kg 50

Saláma - jemná kg 220

Saláma - nitran kg 50

Saláma - pizza nárez kg 100

Hydinová šunka kg 135

Saláma - šunková kg 258

Tatranský mls kg 20

Oravská slanina kg 36

Sekaná kg 210

Oškvarky kg 68

Ipeľská klobása kg 155

Domáca klobása kg 210

Slovenská točená / Kabanos kg 232

,Kabanos - prešovský kg 50

Párky - bratislavské kg 205

Párky - púchovské kg 300

Párky - obyčajné kg 450

Špekačky kg 305

Hovädzie zadné bk. plece - kuchynská úprava kg 240

Hovädzie zadné stehno - kuchynská úprava kg 269

Hovädzie predné krk kg 190

Hovädzie kosti kg 350

Držky hovädzie - stužené kg 81
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Pečeňový syr kg 168

Šunková pena ks 1160

Spišské párky kg 205

Bravčová šunka kg 70

Cesnaková saláma (cesnačka) kg 20

Dusená šunka - bravčová kg 20

Baranie stehno kg 40

Baranie plece kg 200

Bravčové karé s kosťou kg 16

Hovädzie kosti špikové kg 422

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Mäso musí byť čerstvé, chladené medzi +3 až +5st. C, 
bledoružovej farby bez mastného krytia.Dodanie čerstvé,
chladené v prepravkách, svalstvo bez trhlín, mäso musí 
byť bez krvných podliatín a zbavené prebytočného tuku, 
bez výskytu viditeľných zlomenín a bez cudzieho 
zápachu a cudzej príchute, na chladenom mäse sa 
nesmú vyskytovať známky po zamrznutí. Nie vákuovo 
balené. 

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 vykonáva 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 na dvoch odberných miestach - Levice, Domadice.

Dodávky tovaru musia byť dodávané v dopravných prostriedkoch určených na prepravu chladených a mrazených potravín, 
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 je zdravotná 
nezávadnosť a kvalita.  

Dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby v čase dodávky jednotlivých tovarov nesmie byť kratší ako 4 dni. 

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 min. trvanlivosti/dátum spotreby. 

Obaly musia byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 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 odobratého tovaru si určí kupujúci. 
Splatnosť faktúr min. 30 dní.

Dodanie predmetu zákazky sa bude realizovať počas pracovných dní v dňoch pondelok-streda-piatok v čase od 6,00 do 10,00 
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 zmeniť 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. 

Strana 3 z 5 



Objednávateľ je povinný si skontrolovať tovar hneď pri preberaní.  V prípade zistenia vady akosti tovaru je dodávateľ 
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 uvedený 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 2x mesačne, počas doby plnenia zmluvy, na základe 
objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2021 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 poskytovanou cenou - 

- podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Dodávateľ na vyzvanie musí predložiť oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzke-Bitúnok, resp. sa nachádza v 
zozname prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú a pripravujú alebo produkujú produkty živočišného pôvodu, ktoré sú ustanovené 
požiadavky v nariadení ES č.853/2004 a musia byť shválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia/ES/
č.882/2004 v platnom znení článkom 3 nariadenia /ES/ č.854/2004 v platnom znení. 

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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 uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

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 14:07:00 - 31.12.2021 14:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg
Požadované množstvo: 14401,0000

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: 41 400,00 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.
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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.

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 15:12:01

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

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