
Rámcová dohoda č. Z202120647_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sídlo: Družstevná 1611/2, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 00738361
DIČ: 2020603486
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0581800000007000162810
Telefón: +421432832803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHRIEN, spol. s r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK 2020477613
Bankové spojenie: IBAN: SK6111000000002624780024
Telefón: 0455317910

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hlboko zmrazené mäso (bravčové a hovädzie)
Kľúčové slová: mrazené bravčové mäso, mrazené hovädzie mäso, hovädzie držky, bravčová pečeň
CPV: 15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka; 15113000-3 - Bravčové mäso; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 15112000-6 - Hydina; 15221000-3 - Mrazené 
ryby; 15220000-6 - Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené)

Funkcia

Dodávka mrazeného mäsa  pre stravovacie zariadenie

Hlboko mrazené mäso - 18 stupňov Celzia

Trvanlivosť minimálne 3 mesiace

Mäso určené na ďalšie spracovanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bravčové karé bez kosti a retiazky, vákuovo balené po 1
kuse!, kuchynská úprava; kartón cca 25 kg kg 3000

Bravčové plece bez kosti, vákuovo balené po cca 3-4 kg 
, kuchynská úprava; kartón cca 25 kg kg 5000

Bravčové stehno bez kosti, vákuovo balené max 3-5 kg, 
kuchynská úprava; kartón cca 25 kg kg 3500

Bravčová krkovička bez kosti, vákuovo balená po 1 
kuse, max 2-4 kg, kuchynská úprava; kartón cca 25 kg kg 1000

Bravčová panenská sviečková bez retiazky mraz. váž. 
cca 600 g kg 300
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Hovädzie predné plece bez kosti, vákuovo balené max 
3-5 kg, mrazené, mladý býk, kartón cca 25 kg, 
kuchynská úprava

kg 2000

Hovädzie zadné stehno bez kosti, vákuovo balené max 
3-5 kg, mrazené, mladý býk; kartón cca 25 kg, 
kuchynská úprava

kg 2000

Hovädzia roštenka bez kosti, vákuovo balená max 3-5 
kg, mrazené, mladý býk; kartón cca 25 kg, kuchynská 
úprava

kg 1000

Hovädzie líčka mrazené, z býka, hlbokomrazené , 
odblanené, kuch. úprava kg 300

Hovädzia falošná sviečková z pleca mr., cca. 0,8-1,5kg, 
20kg/kar. kg 500

Hovädzia sviečková falošná zo stehna cca. 0,8 -1,5 kg 
VB mr.,20kg/kar. kg 500

Hovädzie držky, prané, predvarené, krájané, vákuovo 
balené 1 kg - 10 kg kg 600

Bravčová pečeň v celku, balená 1 kg - 10 kg kg 1200

Kuracie stehno kalibrované 180/260 g (cena za kg) kg 2000

Kuracie štvrte balenie max 10-12kg kg 300

Kuracia polievková zmes (trupy) kg 350

Kuracie prsia balenie max. 5 kg sk, cz vákuové, 
nesolené, max 5% vody kg 2500

Kura BDR mr. kg 300

Morčacie prsia vákuové kg 800

Mrazené rybie filé 100/150 g porciované kg 1500

Kuracie droby (srdcia, žalúdky) kg 100

Sliepka polená ťažká (cena za kg) kg 500

Losos filety bez kostí (kalibrované 140-250g) kg 150

Tilápia 95%, 5kg/kar. kg 300

Kuracie pečienky 500g (cena za kg) kg 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcemu položkovitý cenový rozpočet predmetu 
zmluvy potvrdený oprávnenou osobou, ktorý bude obsahovať rozpis sadzby DPH, ceny s DPH a bez DPH.

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

Tovar sa bude dodávať v množstvách, ktoré budú zo strany obstarávateľa požadované.

Dodanie tovaru sa uskutočňuje pondelok, streda, štvrtok a piatok, medzi 7:00 a 14:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.

Doprava na miesto určenia musí byť zabezpečená vozidlom spĺňajúcim požiadavky Potravinového kódexu SR na prepravu 
mrazených výrobkov. 

Dodávka a dovoz tovaru na miesto plnenia sa bude uskutočňovať na základe čiastkových objednávok, pričom je povolené aj 
prečerpanie predpokladaného množstva jednotlivých komodít počas uvedenej zmluvnej lehoty, ak u Objednávateľa nastane 
dôvodná potreba, nie však o viac ako 10% predpokladaného množstva. Ekvivalent, resp. zmena balenia pri jednotlivých 
položkách je možná len s odsúhlasením objednávateľa.

Dovoz tovaru sa bude uskutočňovať do 48 hodín od uplatnenia telefonickej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/ zo strany 
obstarávateľa.
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Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a § 3 
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 
2004 č.1187/2004 -100 v znení neskorších predpisov. Výrobky označené podľa §§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim 
telefonicky žiadosť o nápravu.

Do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť  kópiu povolení o činnosti (zoznam podnikateľov) a potvrdenie Regionálnej,
veterinárnej a potravinovej správy o spôsobilosti presne uvedených motorových vozidiel na prepravu uvádzaných tovarov 
alebo záznam z kontroly vykonanej na motorových vozidlách uchádzača.

Pri dodaní tovaru požadujeme uvádzať všetky ceny tovaru zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

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

Požaduje sa fakturácia skutočné dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu.

Požaduje sa dodanie tovaru do 2 dní po akceptácii telefonickej, emailovej alebo písomnej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade opakovaného neodôvodeného porušenia požadovaných dodacích lehôt 
postupovať v zmysle VZP čl. XIII. bod 18.2 a) alebo b)

Objednávateľ požaduje dodávať tovar vo veľkosti balenia ktorý je presne definovaný v bode I. Technické vlastnosti predmetu 
zákazky. V prípade, ak dodávateľ nevie z objektívnych dôvodov dodať tovar v požadovanej veľkosti balenia, je možné po 
predchádzajúcom súhlase verejného obstarávateľa dodať predmetný tovar aj v inom veľkostnom balení za podmienok, že 
nahradené veľkostné balenie nebude menšie a zároveň sa dodrží zmluvná jednotková cena.

Počty jednotlivých položiek môžu byť v závislosti od skutočných potrieb objednávateľa upravené a to pri dodržaní celkovej 
maximálnej ceny podľa čl. IV.

Celková maximálna cena je uvedená v bode 4.1 (vrátane DPH), pričom pre objednávateľa nie je záväzné ju vyčerpať.

Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňa jej zverejnenia v súlade s bodom 4.2 článku IV. 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy a platí do 31.10.2022.

Dodávateľ výslovne súhlasí so sprístupnením rozpisu jednotkových cien, ak bude objednávateľovi doručená žiadosť o 
sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sučany
Ulica: Družstevná 1611/2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: balík
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 96 619,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 115 943,40 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120647

V Bratislave, dňa 28.10.2021 11:46:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHRIEN, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120647


Zákazka


Identifikátor Z202120647


Názov zákazky Hlboko zmrazené mäso (bravčové a hovädzie)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314404


Dodávateľ


Obchodný názov CHRIEN, spol. s r.o.


IČO 36008338


Sídlo Lieskovská cesta 13, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 12:31:33


Hash obsahu návrhu plnenia FJwlxha7009IOttsNKt9VDD7Br8yiWbPaskOACJzbJg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Pri úspešnom ukončení, žiadame zverejniť súhrnný vlastný návrh plnenie.


Prílohy:





				2021-10-27T14:31:34+0200

		EKS PDF PODPIS









		2021-10-28T11:46:01+0200
	EKS PDF PODPIS




