
Rámcová dohoda č. Z202124495_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
Sídlo: Cesta Mládeže 12, 90101 Malacky, Slovenská republika
IČO: 31412955
DIČ: 2020356954
IČ DPH: SK2020356954
Bankové spojenie: IBAN: SK0211110000006602385005
Telefón: +421903852033

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chlieb a pekárenské výrobky
Kľúčové slová: Chlieb, rožok, vianočka, droždie, knedľa, buchty
CPV: 15612500-6 - Pekárske výrobky; 15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske 

výrobky; 15811100-7 - Chlieb; 15811200-8 - Rožky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chlieb a pekárenské výrobky

Funkcia

Dodávka chleba, rožkov a iných pekárenských výrobkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chlieb tmavý (večerný) - 200 gr. ks 500

Buchty pečené balené 360gr (rôzna príchuť) ks 7000

Rožok biely štandard 50 gr. ks 80000

Rožok grahamový 50 gr. ks 70000

Lúpačka - sladký rožok min. 40 gr. ks 35000

Chlieb - zemiakový 1300 gr. ks 2000

Chlieb - zemiakový -krájaný a balený 200 gr. ks 310000

Vianočka 200 g ks 20000

Slaná pletenka - sézamová - 100 g ks 35000

Strúhanka - balená po 1 kg ks 2000

Chlebové sucháre - 150 gr. balenie bal 1000

Droždie kg 300
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Osie hniezdo škorica/kakao - 90 gr. ks 20000

Sendvič/Veka biela krájaná min 400 gr. ks 300

Knedľa kysnutá - 600 gr. balenie bal 2000

Chlieb Maces 180 gr. ks 300

Chlieb Knackebrot ks 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Chlieb večerný

Zloženie: pekárska zmes (pšeničný lepok, sójový šrot, celozrnná 
pšeničná múka, soľ, pšeničné otruby jačnenný slad, kyselina 
mliečna, enzýmy), pšeničná múka, voda, ľan, slnečnica, posyp, 
droždie

Chlieb večerný - posyp, kôrka, striedka
posyp: ľan, ovsené vločky, slnečnica, sezam, zemiakový škrob, 
kôrka celistvá, z vrchu posypaná cereálnou zmesou, striedka 
celistvá, husto semienková

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

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

Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci vlastnými vozidlami, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zmluvy v 
súlade s platnými hygienickými predpismi

Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar hneď pri preberaní. V prípade zistenia vady akosti tovaru je kupujúci oprávnený 
reklamovať u predávajúceho hneď pri jeho preberaní. Vadný tovar predávajúci vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s 
kupujúcim. Náklady na dopravu súvisiacu s reklamovaním tovaru znáša predávajúci v plnom rozsahu.

Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že tovar v čase jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky podľa 
platných noriem 

Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru, ako ani uvedenými druhmi potravín. Skutočne odobraté množstvo
tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladaná množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované počas platnosti 
zmluvy, podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. Kupujúci si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. 

Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe objednávky 

Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky kupujúceho uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a je to dôvod na odstúpenie od zmluvy 

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodaný tovar nesmie v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby. Záručná doba stanovená výrobcom
bude vyznačená na obaloch alebo dodacích listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržanie neprekročenia prvej tretiny 
doby spotreby v čase dodania tovaru.

Skutočný objem odobratého tovaru môže byť nižší/vyšší - v závislosti od reálnej potreby Objednávateľa. Celkové množstvá 
jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 2 
pracovných dní

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu v prípade akéhokoľvek poškodenia dodaného tovaru odberateľovi
v záručnej dobe resp. doručenia nekvalitného tovaru, ktorý nezodpovedá predpísaným kvalitatívnym resp. trvanlivostným 
hodnotám, vo výške spôsobenej dodávkou nekvalitného tovaru v plnom rozsahu. Uvedené sa nevzťahuje na výmenu tovaru 
za nový tovar. Zmluvnú pokutu je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená
výzva na jej úhradu so zdôvodnením.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ks/bal
Požadované maximálne
množstvo: 487700,0000

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

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 160 052,74 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 Z202124495

V Bratislave, dňa 30.12.2021 09:44:03

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

Dodávateľ:
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124495


Zákazka


Identifikátor Z202124495


Názov zákazky Chlieb a pekárenské výrobky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318252


Dodávateľ


Obchodný názov Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.


IČO 31412955


Sídlo Cesta Mládeže 12, Malacky, 90101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.12.2021 7:40:34


Hash obsahu návrhu plnenia UodG3tgjYkN6fYVaAK8nBMjdpVuLF4c4kvJGvsWC+84=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
UVV.xlsx







Hárok1


			Názov			m.j.			počet			Vlastný návrh plnenia


			Chlieb tmavý (večerný) - 200 gr.			ks			500			Večerný chlieb 200g


			Buchty pečené balené 360gr (rôzna príchuť)			ks			7000			Buchtičky marmeládové 360g


			Rožok biely štandard 50 gr.			ks			80000			Štandard rožok 50g


			Rožok grahamový 50 gr.			ks			70000			Grahamový rožok 50g


			Lúpačka - sladký rožok min. 40 gr.			ks			35000			Rožok sladký 46g


			Chlieb - zemiakový 1300 gr.			ks			2000			Chlieb zemiakový krájaný 1300g


			Chlieb - zemiakový -krájaný a balený 200 gr.			ks			310000			Chlieb zemiakový krájaný 200g


			Vianočka 200 g			ks			20000			Vianočka 200g


			Slaná pletenka - sézamová - 100 g			ks			35000			Pletienka sézamová 100g


			Strúhanka - balená po 1 kg			ks			2000			Strúhanka 10kg


			Chlebové sucháre - 150 gr. balenie			bal			1000			Sucháre


			Droždie			kg			300			Droždie


			Osie hniezdo škorica/kakao - 90 gr.			ks			20000			Osie hniezdo škoricové/kakaové 90g


			Sendvič/Veka biela krájaná min 400 gr.			ks			300			Veka na chlebíčky krájaná 400g


			Knedľa kysnutá - 600 gr. balenie			bal			2000			Knedla parená 600g


			Chlieb Maces 180 gr.			ks			300			Chlieb Maces


			Chlieb Knackebrot			ks			300			 Knackebrot








Hárok2








Hárok3
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