Kúpna zmluva č. Z201628893_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Sídlo:

Ul. P. Jilemnického 24, 91250 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00351806

DIČ:

2021378029

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK6181800000007000508965

Tel:

0326509713

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

Sídlo:

Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

31428819

DIČ:

2020395982

IČ DPH:

SK2020395982

Číslo účtu:

SK2111110000006627015000

Tel:

421337723371

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry

Kľúčové slová:

Mlieko, syry, mliečne výrobky, maslo

CPV:

15511000-3 - Mlieko; 15530000-2 - Maslo; 15540000-5 - Syrárske výrobky

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Mlieko, mliečne výrobky, syry, maslo pre školskú jedáleň

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Acidofilné mlieko 200g

ks

20

Jogurt 145 g

ks

20

Jogurt biely 1 kg

ks

85

Jogurt ovocný 250 g

ks

850

Mlieko plnotučné trvanlivé 3,5 % (Tetrapack) 1 l

ks

4700

Mlieko polotučné 1l (Tetrapack) 1,5 %

ks

3500

Smotana rastlinná 33 % 1l

ks

1000

Šľahačka v spreji

ks

100
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Minimum

Maximum

Presne

Smotana trvanlivá 1l 31 %

ks

450

Smotana pochúťková kyslá 24 % 1l

ks

200

Smotana do kávy 10 g, porcovaná (10 ks v balení)

balenie

1000

Smotana sprey 250 g

ks

200

Smotana kyslá 250 g 16 %

ks

300

Bryndza voľná

kg

200

Bryndza 125 g

ks

150

Syr feta

kg

45

Syr balkánsky

kg

20

Syr bambino 3 kg

ks

10

Syr encián

ks

500

Syr parmezán 125 g

ks

30

Syr niva 125 g

ks

100

Korbáčiky 50 g

ks

30

Mozarella

kg

20

Mozarella 100 g

ks

300

Mazarella bambini 125 g

ks

50

Oštiepok údený

kg

600

Oštiepok neúdený

kg

200

Parenica údená 115 g

ks

20

Parenica neúdená 120 g

ks

20

Parmezán

kg

10

Syr lunex 140 g tavený

ks

820

Syr bambino 100 g

ks

1000

Syr chabovec údený

kg

300

Syr chabovec neúdený

kg

250

Eidamská tehla

kg

650

Syrové korbáčiky neúdené

kg

20

Syrové korbáčiky údené

kg

10

Syr feta 200 g

ks

200

Syr hermelín 120 g

ks

650

Syr niva bochník

kg

100

Syr tofu údený

kg

30

Syr tofu biely

kg

40

Tvaroh 250 g, tučný, hrudkovitý, sušina najmenej 28 hmot. %, tuk v
sušine najmenej 38 hmot. %
Tvaroh voľný kg

ks

1200

kg

100

Maslo 250 g

ks

3600

Veto 400 g

ks

50

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predloženie dokladov súvisiacich s činnosťou Dodávateľa pri plnení predmetu plnenia Zmluvy.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi do 3 dní doklady predložiť vrátane kópie výpisu z Obchodného registra, resp. Živnostenského
registra.
Požaduje sa, aby bol dodávateľ v deň uzatvorenia zmluvy zapísaný v registri konečných užívateľov výhod na UVO.
Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu
zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 dní od uzavretia zmluvy a jednotkové ceny
predmetu obstarávania. Požadovaný rozpočet obsahuje tiež rozpis sadzby DPH a ceny s DPH, bez DPH, plnenia zahŕňajúce rôzne
sadzby DPH.
Predávajúci berie na vedomie a nebude požadovať od odberateľa preddavok na kúpnu cenu. Splatnosť faktúry je do 21 dní odo dňa
jej doručenia obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/ 2004 v znení neskorších
predpisov.
Predpokladané množstvo predmetu kúpy, uvedené v predmete, sa považuje za približné, orientačné a môže sa počas platnosti
zmluvy zmeniť podľa reálnych potrieb kupujúceho. Zároveň si obstarávateľ vyhradzuje právo neodobrať všetko uvedené množstvo.
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania (dve miesta dodania).
Predmet obstarávania bude dodávaný na základe objednávok zadaných telefonicky alebo elektronickou poštou. Objednávanie bude
uskutočňované od 6:00 do 14:00 hodiny. V objednávkach bude upresnený rozsah a množstvo tovaru. Objednávka môže pozostávať
z ľubovoľného množstva a kombinácie položiek výrobkov bez obmedzenia minimálnej veľkosti objednávky.
Požaduje sa dodanie tovaru do 24 hodín po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej objednávky.
Miesto dodania predmetu obstarávania určí obstarávateľ v objednávke.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach na dve miesta
dodania, kvality triedy A.
Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 6:00 do 10.00 hod.
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č.
2143/2006-100 PK SR.
Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín, živočíšnych produktov vo vlastných
prepravkách dodávateľa. Vozidlo je izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín
živočíšneho pôvodu.
Výrobky označené podľa §§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, doba
spotreby, názov výrobcu, zloženie, krajina pôvodu.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v tejto zmluve alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto
zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie mliečnych výrobkov.
Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie tovaru,
balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia (dve miesta plnenia), poskytnutie písomných dokumentov v súlade s
Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo
českom jazyku.
V prípade mimoriadnej potreby sa požaduje dodanie do 1 hodiny od objednania.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica a číslo:

Ul. P. Jilemnického 24

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.10.2016 7:00:00 - 1.9.2017 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 22 741,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 27 290,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 5.10.2016 15:14:00
Objednávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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