Kúpna zmluva č. Z202122490_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
37910337
2021872083
SK2021872083
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
0960 42 36 00

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Bidfood Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

34152199

DIČ:

2020168359

IČ DPH:

SK2020168359

Bankové spojenie:

IBAN: SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Telefón:

+421 32 77 42 891

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mliečne výrobky a mlieko

Kľúčové slová:

Mlieko, maslo, syry, jogurty

CPV:

15500000-3 - Mliečne výrobky

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zákazka

Funkcia
Predmetom zákaziek je nákup mliečných výrokov a mlieka. Mlieko a mliečne výrobky bude použité na prípravu stravy pre
potreby stravovacieho zariadenia.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maslo čerstvé obsah tuku min. 82 % ( 250 g, alebo 125
g)

kg

500

Minimaslo 10 g (tradičné maslo obsah tuku min. 82 %)

ks

2000

Jogurt klasik rajo 125 g ochutený mix

ks

300

Jogurt probiotickou kul.125- 150 g, mix

ks

500

Jogurt smotanový biely 145g - 150 g

ks

500

Jogurt s tvarohom. 150 g (mix- rôzne vyrábané druhy,)

ks

500

Jogurt smotanový ochut. 135- 150 g (mix- rôzne
vyrábané druhy, napr. jahoda, ,čučoriedka.....)

ks

800

Jogurt smotanový zvolenský ovocný 145 g, (mix- rôzne
vyrábané druhy, napr. jahoda, čučoriedka.....)

ks

800

Jogurt Jogobella 150 g rôzne príchute

ks

500
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Maximum

Presne

Mlieko trvanlivé plnotučné tukovosť 3,5 %

liter

4000

Mlieko acidofilné 230-250 ml

ks

1000

Mlieko acidofilné biele plnotučné 3,6 % tuku 950 g

ks

50

Smotana pochúťková kyslá 14 % 375 g

liter

50

Smotana pochúťková kyslá 14 % 1 l gastrobalenie

liter

50

Smotana pochúťková kyslá 14 % 3 kg gastrobalenie

ks

50

Bryndza plnotučná ovčia) tuk v sušine min. 48% - v
súlade*1-§9"

kg

100

Tvaroh mäkký hrudkovitý min.23%

kg

100

Syr polotvrdý plnotučný Eidam 45 % tehla (z kravského
mlieka nesmie obsahovať rastl. tuk)

kg

100

Syr švajčiarskeho typu (napr. ementál) ( nesmie
obsahovať rastl. tuk)

kg

40

Syr Eidam údený blok 45 %( nesmie obsahovať rastl.
tuk)

kg

100

Syr údený salámový 45%(napr.tekovský údený
salámový syr) ( nesmie obsahovať rastl. tuk)

kg

250

Syr polotvrdý (parmezán, Grand Moravia) strúhaný

kg

10

Syr Cheddar plnotučný s obsahom 48 % tuku v sušine(
nesmie obsahovať rastl. tuk

kg

10

Syr Feta slaný (balkánsky)

kg

40

Syr rokforského typu (z kravského alebo ov. mlieka
napr.Niva)

kg

70

Syr rokforského typu Camembert (z kravského alebo ov.
mlieka )

kg

100

Syr polotvrdý plnotučný GOUDA 45 %

kg

25

Syr oštiepok (polooštiepok) neúdený

kg

5

Syr oštiepok (polooštiepok) údený

kg

15

Syr parenica neúdená

kg

40

Syr parenica údená

kg

32

Syr Tofu biely

kg

10

Syr Tofu údený

kg

25

Syr korbáče (nite)

kg

5

Syr syrovatkový RICOTTA 200 - 250 g

ks

100

Syr Mozzarella VB o hmot.1000g-2000 g

kg

10

Syr Mozarella v náleve gastro bal. 1 kg

kg

10

Syr Mozzarella parený mäkký plnotučný syr v náleve
100 g (iné grámaže napr. 80 g, 125 g sa prepočítajú z
tejto základnej ceny) )

ks

500

Syr tavený Karička 125-140g (8 ks trojuholník-mix- rôzne
vyrábané druhy,)

krabička

600

Syr Lunex lahodný trojuholník .140 g (8 ks = krabička)

krabička

300

Syr Encian 110 -120 g s bielou plesňou na povrchu

ks

300

Cottage Cheese 180 g, mix

ks

1000

Syr tavený 100 g črievko

ks

300

Syrokrém smotanela XXL 200 g ( 4 kocky po 50 g)

krabička

250

Syr Apetito klasik 150 g ( 3 kocky po 50 g)

krabička

300

Syr plátkový Eidam (Gerlach, Kriváň) 100 g VB

ks

100

Syr plátkový Gouda 48% 150 g

ks

50

Tvarohový dezert - TERMIX -rôzne príchute 90g

ks

1000

Smotana do kávy 10 ks - balenie

ks

2000

Strana 2 z 5

Smotana na šlahanie 32% trvanlivá 1 liter

liter

150

Šľahačka mliečna spray 250ml

ks

10

Mlieko sušené plnotuč. 400- 500 g

ks

20

Mlieko kondenzované plnotučné zahustené 310 g
(Salko)

ks

20

Syr APETITO BAMBINO 1 kg

kg

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite I. triedy, zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým
normám, tovar musí spĺňať požiadavky zák. č. 152/1995 Z.z.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaní tovaru je objednávateľ oprávnený požiadať od
dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25% vo výške z kúpnej ceny tovaru, s ktorého sa predávajúci omeškal a to
za každú aj započatú hodinu omeškania s dodaním tovaru.
V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky, má objednávateľ nárok na uhradenie
zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru.
Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po
dodaní tovaru
Dodávateľ sa zaväzuje zvlášť vyfakturovať dodaný potravinársky tovar po jednotlivých sadzbách DPH, (10% a 20%)
Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán v dvojmesačnej výpovednej lehote, a
to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede.
Objednávateľ je oprávnený si uplatniť voči poskytovateľovi jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 3500 EUR (slovom
Tritisícpäťsto EUR) ak objednávateľ v súvislosti s podstatným porušením tejto zmluvy uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy ,
alebo poskytovateľ svojvoľne ukončí túto kúpnu zmluvu.
Zmluvné strany vyhlasujú , že pohľadávky , ktoré vznikli na základe tejto kúpnej zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu.
Lehota na úhradu kúpnej ceny je v súlade so zákonom č. 91/2019 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Právne vzťahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
V prípade, že niektoré ustanovenia sa, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku Slovenskej republiky alebo vzhľadom k
jeho zmenám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenie
kúpnej zmluvy touto skutočnosťou nedotknuté.
Namiesto dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného platného všeobecne záväzného právneho predpisu
Slovenskej republiky, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšľanému účelu obstarávania mliečnych výrobkov a
mlieka.
Názov

Upresnenie

Dodávateľ do 3 pracovných dní po
uzatvorení kúpnej zmluvy doručí
obstarávateľov podrobný rozpis
cenovej ponuky.

- ceny uvedie za mernú jednotku (kg, ks) bez DPH a s DPH, ako aj cena celkom s
požadovanými množstvami s DPH a bez DPH.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od
uzatvorenia dohody, doručí
objednávateľovi na e-mail, (ktorý
bude úspešnému dodávateľovi
upresnený)

- osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky, telefonický a e-mailový kontakt na
zasielanie objednávok.

Všetky uvedené doklady na plnenie
tejto Rámcovej dohody, ktoré je
povinný dodávateľ doručiť do 3
pracovných dní, akceptuje sa
zaslanie emailom, ktorý musí byť zo
strany verejného obstarávateľa
potvrdený.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Požaduje sa dodávka mlieka a
mliečnych výrobkov , ktorého z
doby spotreby vyznačenej na
dodanom tovare:

- neuplynula viac ako 1/10.

V zmysle ustanovení obchodného
zákonníka § 421 objednávateľ sa
nezaväzuje k plneniu v celom
rozsahu :

- celkové množstvo jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané.

Verejný obstarávateľ konkrétne
množstva bližšie špecifikuje v
jednotlivých čiastkových
objednávkach v závislosti od počtu
stravovaných a podobne:

- skutočný objem tovaru môže byť nižší/vyšší - v závislosti od reálnej potreby
objednávateľa.

Verejný obstarávateľ môže po
vzájomnej dohode objednať aj iné
mliečne výrobky, ktoré nie sú
určené v predpokladanom
množstve a sortimente, ich cena sa
určí na základe ceny, ktorá je
zverejnená na portálu výrobcu v
deň spracovania čiastkovej
objednávky :

- pri neprekročení celkovej ceny stanovenej touto Rámcovou dohodou.

Dodávku tovaru zabezpečiť počas
pracovného týždňa v pondelok,
stredu a piatok, čase od
07,00-12,00 hodine :

- na základe objednávky vystavenej 48 hodín pred dodávkou tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu
do vyčerpania vyčlenených
finančných prostriedkov

- cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním
tovaru do miesta plnenia.

Ak pochybí dodávateľ či už v
kvalitatívnom alebo kvantitatívnom
množstve a pri akútnej potrebe
vráteného tovaru si objednávateľ
vyhradzuje právo na zakúpenie
tovaru u iného dodávateľa.
Dodávateľ sa týmto zaväzuje
objednávateľovi v prípade rozdielu
ceny tento rozdiel uhradiť.

- tento priebeh bude doložený – a) v prípade nedodržania kvality- reklamačným listom,
b) v prípade nedodržania kvality- záznamom o nedodržaní objednaného množstva.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je
možné v prípade podstatného
porušenia tejto zmluvy. Za
porušenie kúpnej zmluvy sa
považuje nedodržanie záväzku
splniť predmet zmluvy :

v rozsahu, kvalite jednotlivých druhov potravín stanovenej objednávateľom, ako aj
neplnenie niektorej osobitnej požiadavky na plnenie uvedenej v tejto zmluvy..

Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek
zmluvná strana odstúpiť podľa
príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a kupujúci
aj podľa § 19 zákona č. 343/2015
Z.z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len (,,zákon o
verejnom obstarávaní“)

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a
musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Zmluvné strany sa dohodli, že
podstatné porušenie zmluvy budú
považovať: a) na strane
predávajúceho:

- nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení
a/alebo termíne podľa tejto dohody.

- //-

- neodstránenie vád tovaru predávajúcim v lehote dohodnutej na vybavenie
reklamácie.

- //-

- opakovaná reklamácia tovaru.

2.4
Popis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:

Liptovský Mikuláš

Ulica:

Demänová 393

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2021 10:17:00 - 31.12.2022 10:17:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

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
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 093,16 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 Z202122490

V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:50:01
Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Bidfood Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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