
Rámcová dohoda č. Z202114869_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný onkologický ústav
Sídlo: Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00165336
DIČ: SK2020830108
IČ DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000281748
Telefón: 0254772421

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIK, s.r.o. 
Sídlo: Hollého č. 1999/13, 92701 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 34099514
DIČ: 2020374125
IČ DPH: SK2020374125
Bankové spojenie: IBAN: SK4411110000006612228003
Telefón: 0317712636

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mäso a mäsové výrobky
Kľúčové slová: bravčové mäso, hovädzie mäso, mäsové výrobky
CPV: 15110000-2 - Mäso; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mäso a mäsové výrobky

Funkcia

na varenie

na prípravu jedál

Vákuovo balené (100g) salámy, šunky, slaniny, mäsové výrobky na priamu konzumáciu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

bravčové karé bez kosti, chladené, opracované, ružovej 
farby, vákuovo balené kg 400

bravčové stehno bez kosti, chladené, 
opracované,ružovej farby, vákuovo balené kg 300

bravčové plece bez kosti, opracované, ružovej farby, 
vákuovo balené kg 10

hovädzie stehno z mladého býka, bez kosti, chladené, 
živočervenej farby, vákuovo balené kg 50

hovädzia roštenka z mladého býka, bez kosti, chladená, 
živočervenej farby, vákuovo balené kg 105

Šunka dusená výberová, podiel mäsa bravčové stehno 
90% kg 330

Šunková saláma, podiel mäsa bravčové mäso 45% a 
hovädzie mäso min. 10% kg 24
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Oravská slanina, úhľadne upravený brav. bok bez kosti s
kožou 85%, svetlohnedej farby, vákuovo balené kg 4

Údená slanina bez kože, podiel bravčovej slaniny 93% kg 6

Debrecínska pečienka, podiel bravčového karé bez kosti
min. 90%, vákuovo balené kg 33

Malokarpatská saláma, podiel bravčového mäsa 50% a 
hovädzieho mäsa 28%, tmavohnedočervenej farby, 
vákuovo balené

kg 15

Suchá saláma, podiel bravčového mäsa min. 48%, 
hovädzie mäso min. 22% kg 15

Šunka dusená výberová, vákuovo balená, 1 ks balenie 
80 g, podiel bravčové stehno min 90% ks 185

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

balenie čertvé, chladené, kvalitné, 

dodanie zásadne Slovenské mäso

mäso riadne vykostené, začistené, bez franforcov mäsa, bez chrupaviek,
bez trhlín a krvných zrazenín,čist

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach

Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne podľa telefonickej alebo písomnej objednávky

Dodávateľ po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie zákazky

Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny predmetu obstarávania.

Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky na základe čiastkových objednávok do 24 hod. od doručenia objednávky 
dodávateľovi.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:00 do 10.00 hod..

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení vyhlášky č. 423/2012 
MPRV SR

Výrobky musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR upravujúceho požiadavky na mäsové výrobky.

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín, je hygienicky spôsobilé na 
prepravu živočíšneho tovaru

Objednávateľ požaduje predložiť rozpočet jednotlivých cien bez DPH, DPH a celkovú sumu

V prípade ak objednávateľ na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho 
nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol o nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé 
vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hod. od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje možnosť na odstúpenia od zmluvy a 
požadovať náhradu vzniknutej škody.

Dodávateľovi vzniká právo faktúrovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.

Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.

V prípade ak 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

zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

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

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.
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Klenová č. 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

2

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kg
Požadované maximálne
množstvo: 1477,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 bez DPH: 4 790,00 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.

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 29.07.2021 16:12:01

Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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