Kúpna zmluva č. Z201717421_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Malacká cesta 63, 90218 Pezinok, Slovenská republika
30801397
2022140483
SK46 8180 0000 0070 0028 6717
0911 505 241

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ

Sídlo:

Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

43555811

DIČ:

1045381623

IČ DPH:

SK1045381623

Číslo účtu:

SK24 7500 0000 0040 1644 2821

Telefón:

0335347112

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.01

Kľúčové slová:

čerstvé ovocie a zelenina

CPV:

03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

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:
• Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie - na priamu konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie (predpokladaná spotreba za 1
mesiac).

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Mrkva praná voľná, kaliber 100 - 300 mm

kg

240

Petržlen praný voľný, 100 +

kg

45

Zeler koreň voľný, 45 +

kg

50

Kaleráb

kg

40

Cvikla

kg

300

Kapusta hlávková biela

kg

120

Kapusta hlávková červená

kg

45

Kapusta čínska

kg

200

Kapusta kvasená, 5 kg vedro

kg

50
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Minimum

Maximum

Presne

Šalát hlávkový, 400 +

ks

200

Šalát ľadový, 400 +

ks

200

Pór

kg

50

Hliva ustricová voľná

kg

2

Šampiňóny voľné

kg

35

Paradajky voľné, M

kg

160

Paprika PCR voľná, G/GG

kg

70

Cuketa

kg

5

Uhorky hadovky, 8/9

kg

100

Cibuľa žltá, 60/80

kg

200

Cesnak, 55 +

kg

2

Cibuľka jarná

zväzok = 5 ks

10

Reďkovka mladá červená, 20

zväzok = 10 ks

300

Brokolica, priemer min. 15 cm

kg

2

Karfiol, priemer min. 15 cm

kg

10

Kel hlávkový

kg

30

Jablká, 60/70

kg

750

Hrušky, 60 +

kg

200

Pomaranče, 1 - 2

kg

500

Kiwi

košík = 1 kg

30

Citróny, 48-57 mm

kg

2

Grapefruit, 35/45

kg

107

Hrozno biele

kg

5

Hrozno červené

kg

5

Mandarínky

kg

10

Broskyne

kg

2

Nektarinky

kg

10

Slivky

kg

5

Hrušky Nashi

kg

5

Jahody

kg

5

Banány

kg

21

Melón červený vodový

kg

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

akosť

1. trieda

kvalita

čerstvé, nepoškodené, celé, zdravé, bez známok hniloby alebo
vysychania, čisté

kvalita

bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok, cudzieho pachu alebo
chuti

kvalita

bez škodcov a bez poškodenia spôsobeného škodcami, bez
nadmernej povrchovej vlhkosti

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena sa rozumie vrátane dopravy na miesto plnenia - stravovacia prevádzka Objednávateľa.
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Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.
Preprava predmetu zmluvy musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu predmetu zmluvy (vozidlo je
izotermické, strojovo chladené a hygienicky spôsobilé na prepravu potravín).
Dodávky tovaru žiadame realizovať v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. (2x týždenne - tovar rýchlo podliehajúci skaze, 1x
týždenne - ostatný tovar). Sortiment a množstvo bude upresnené v telefonickej/písomnej objednávke kupujúceho v závislosti
od jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne,
oboznámi o tom Objednávateľa min. 24 hod. pred termínom dodania, a to do 8.00 hod telefonicky/e-mailom.
Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu Objednávateľa.
Obal bude obsahovať údaje v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín. Minimálne však bude obsahovať údaje týkajúce sa výrobcu, baliarne
alebo distribútora, krajiny pôvodu, najneskorší dátum spotreby, obsah jednotlivých zložiek potraviny (obsah tukov, vody a
ďalších zložiek), čistú hmotnosť potraviny.
Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch alebo dodacích listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať
dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania tovaru.
Uvedené množstvá mesačnej spotreby sú iba predpokladané. Skutočný objem odobratého tovaru môže byť nižší/vyšší - v
závislosti od reálnej potreby Objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi, najneskôr do 2 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 Kúpnej zmluvy.
Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej 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.
V súlade s § 42 ods. 13-15 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, Objednávateľ môže vykonať minimálne každé tri mesiace zisťovanie vývoja cien na relevantnom trhu a to
formou prieskumu trhu, pričom vezme do úvahy aspoň 3 najnižšie cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary.
Ak priemer troch najnižších cien zistených prieskumom trhu bude nižší ako cena určená Dodávateľom, Objednávateľ vyzve
Dodávateľa k zníženiu ceny na úroveň priemeru troch najnižších cien zistených prieskumom trhu. Ak Dodávateľ súhlasí so
znížením ceny, je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi do 14 dní a doručiť Objednávateľovi v tejto lehote
podpísaný návrh dodatku zmluvy.
Ak Dodávateľ nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku, alebo oznámi, že nesúhlasí so znížením
ceny, Objednávateľ má právo zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia
výpovede.
Ak Objednávateľ nevyužije možnosť vykonať prieskum trhu a vyzvať Dodávateľa na zníženie cien, platia ceny jednotlivých
druhov tovarov predmetu plnenia po celé zmluvné obdobie.
V prípade, že kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH odvedie (zaplatí) Objednávateľ do
štátneho rozpočtu na Slovensku.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list Dodávateľa, v ktorom Objednávateľ potvrdí skutočne prevzaté množstvo predmetu
zákazky.
Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi (v zmysle ustanovení Čl. XI, bod 11.5 VZP).
Dodávky tovaru musia spĺňať znenia Zákona o potravinách č.152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s platnými
právnymi predpismi podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č.2143/2006-100 a vyhlášky
132/2014 Ministerstva pôdohospodárstva.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením zo strany Objednávateľa pre závažné
porušenie tejto zmluvy, za ktoré sa považuje nedodržanie záväzku plniť predmet zmluvy v rozsahu, kvalite a sortimente
požadovanom Objednávateľom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Názov

Upresnenie
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Pezinok

Obec:

Pezinok

Ulica:

Malacká cesta č. 63

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.05.2017 08:27:00 - 30.06.2017 08:28:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kg

Požadované množstvo:

4128,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 057,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 669,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.04.2017 09:18:01
Objednávateľ:
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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