Rámcová dohoda č. Z201731255_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
36084221
2021704685
SK2021704685
SK0402000000001685507959
0337955388

Dodávateľ:
Obchodné meno:

HÔRKA s.r.o.

Sídlo:

Teplická 1/655, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

IČO:

36314196

DIČ:

2020177621

IČ DPH:

SK2020177621

Číslo účtu:

SK6102000000001428834457

Telefón:

0902920150

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mäso, mäsové výrobky

Kľúčové slová:

mäso, kosti, párky

CPV:

15110000-2 - Mäso; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 15112130-6 Kurčatá

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Potraviny slúžia pre prípravu diétnych jedál podľa normy HACCP.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kosti bravčové

kg

1 157,00

Klobása tradičná

kg

39,50

Bravčový bôčik

kg

19,00

Bravčové stehno

kg

2 255,00

Bravčové plece

kg

1 149,00

Bravčové karé

kg

83,00

Bravčová pečeň

kg

25,50

Bravčová krkovička

kg

43,00

Bratislavské párky

kg

1,500

Kabanos/ slov. točená

kg

56,50

Párky bratislavské, bravčové

kg

415,00

Liptovská saláma / jemná

kg

181,00
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Minimum

Maximum

Presne

Šunková saláma

kg

159,00

Saláma malokarpatská

kg

32,00

Šunka

kg

271,00

Údené mäso

kg

8,00

Údená slanina

kg

52,00

Šunka hydinová

kg

23,00

Kuracie stehná mraz.

kg

1 170,00

Kuracie prsia mraz.

kg

1 812,00

kuracia pečeň

kg

9,00

Kurací plátok

kg

12,00

Masť domáca

kg

205,00

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Hygienické a výživové požiadavky

v zmysle Potravinového kódexu SR vydaného výnosom
Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva
SR v platnom znení a Nariadenie Európsk. parlamentu a Rady
č.852/2004 o hygiene potravín

-

a zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších zmien a doplnkov.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z obchodného registra resp. živnostenský list, ktorý preukazuje
oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu jednotkové ceny bez
DPH aj s DPH.
Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia zmluvy.
Dodávka tovaru 2 x týždenne do 12:00 hodiny; objednávka 1 deň vopred do 12:00 hodiny. Tovar bude dodaný v aute s
chladiacim zariadením.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný po lehote
trvanlivosti. Minimálna trvanlivosť: podľa potravinového kódexu SR.

minimálnej

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.
V prípade, že predávajúci nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny
nedodaného tovaru.
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.
Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok, pričom prílohou faktúry bude objednávateľom potvrdený
dodací list.
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 poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
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Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku dodávateľa, a to aj v prípade, že táto pohľadávka dodávateľa ešte nie je
splatná, so svojimi pohľadávkami voči dodávateľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených dodávateľom alebo sankcií voči
dodávateľovi, alebo z iných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi a dodávateľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj
súhlas.
V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy
bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený druhej zmluvnej strane.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Piešťany

Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 21 594,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 23 754,49 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.
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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 03.07.2017 10:36:01
Objednávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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