
Kúpna zmluva č. Z202223_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36019208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Polotovary, konzervy, koreniny a keksy
Kľúčové slová: Polotovary, konzervy, koreniny a keksy
CPV: 15842300-5 - Cukrovinky; 15891500-5 - Bujóny; 15891600-6 - Vývary; 15000000-8 - 

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty; 15842000-2 - Čokoláda a cukrovinky; 
15130000-8 - Mäsové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Polotovary, konzervy, koreniny a keksy

Funkcia

Potraviny potrebné pri príprave stravy a zabezpečenie stravovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Oblátka Horalky 50g ks 2000

Oblátka Kakaové rezy 50g ks 2000

Oblátka Mila 50g ks 1000

Oblátka Lina 60g rôzna príchute ks 2000

Oblátka Mäta 50g ks 1000

Oblátka Vesna 50g ks 1000

Oblátka Fidorka 30g /rôzne príchute/ ks 500

Oblátka Kávenky 50g ks 200

Bebe dobré ráno 50g rôzne príchute ks 300

Tyčinka Kofila 35g kávová originál ks 100

Ľadové gaštany 45g - rôzne druhy ks 500
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Korenie Sezamové semienka 30g ks 20

Tyčinka Mars 35g ks 500

Tyčinka Margot 90g ks 300

Tyčinka Banán v čokoláde 45g ks 200

Tyčinka Koko 35g ks 500

Tyčinka Deli 35g rôzne príchute ks 500

Perník 60g ks 500

Čokoláda Orion 100g rôzne druhy ks 50

Čokoláda Milka 100g rôzne druhy ks 50

Croissant 7 days 60g ks 1000

CHipi Cao 63g ks 500

Nátierka Májka 75g ks 1500

Nátierka Májka 120g ks 1500

Nátierka Pali 115g ks 1500

Nátierka Desiatová 115g ks 1000

Čertovská zmes HAME 100g ks 100

Tuniakova nátierka HAME 100g ks 100

Nátierka Paštéta s kačacinou 115g AL ks 100

Nátierka Paštéta s husacinou 115g AL ks 100

Nátierka Údené mäso 115g Kúpto ks 100

Nátierka Svačinka 75g ks 1000

Sardinky v oleji 125g ks 500

Sardinky v paradajkovej omáčke 125g ks 500

Tuniak Giana vo vlastnej šťave 185 g ks 500

Tuniak Giana v oleji 185g ks 400

Tuniak so zeleninou Calvo, Rio Mare Mexican, California
/rôzne druhy/ 150-180g ks 300

Chrumky arašidové  50g ks 100

Tyčinka Lion 42g ks 100

Tomato krájané rajčiny 4,1 kg Dr. Oetker ks 50

Peperonata Dr. Oetker  2,5 kg ks 50

Základ Kung pao 1,5 kg Hugli ks 15

Čaj ovocný Dr. Oetker 50g ks 400

Kyselina citrónová 70g kg 200

Čierne korenie celé 20g ks 100

Korenie čierne mleté 500g ks 20

Korenie čierne mleté 20g ks 100

Korenie grilovacia zmes 500g ks 40

Kari korenie 25g ks 20

Korenie nové celé 15g ks 20

Paprika mletá pálivá 25g ks 20

Paprika mletá sladká 500g Dr. Oetker ks 100

Rasca celá 20g ks 100

Rasca mletá 20g ks 100

Škorica mletá 20g ks 20

Bobkový list 100g ks 50

Rasca mletá 500g ks 10
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Rasca celá 500g ks 10

Sušená Bazalka 9g ks 50

Korenie oregáno 250g ks 20

Korenie Kurkuma 25g ks 30

Korenie Tymián 15g ks 50

Korenie pečené kura 30g ks 50

Korenie majoránka 100g ks 50

Sušená petržlenová vňať 100g ks 50

Korenie guľášové 500g ks 100

Korenie americké zemiaky 500g ks 30

Vegeta Podravka 500g ks 100

Korenie polievkové Klasik 100ml ks 100

Worchestrová omáčka 1l ks 30

Sójová omáčka 1l ks 30

Chilli omáčka 250ml Vitana ks 250

Bujón hovädzí hovädzí 0,88kg Dr. Oetker ks 30

Bujón slepačí/kurací Dr. Oetker 1kg ks 30

Bujón hubový Hugli 1,2kg ks 15

Sušený medvedí cesnak 6g Maspoma ks 10

Korenie grilované kura 500g ks 50

Detská výživa HAME jablko s mrkvou 120g ks 100

Detská výživa HAME hruška a banán 120g ks 100

Mak modrý mletý 250g ks 20

Kakao100g ks 100

Hríby sušené 20g ks 30

Sirup extra hustý 0,7l rôzne príchute ks 500

Džús Trefa 100% 1l rôzne príchute ks 200

Džús HELLO 250ml rôzne príchute ks 1000

Čokoláda varová 100g ks 100

Instantné sáčkové polievky do hrnčeka - kuracia, 
paradajková, hrášková, cesnaková ks 500

Instantné polievky typu Wifon - rôzne príchute ks 1000

Snickers tyčinka 50g ks 500

Rollino orieškové 6x37g ks 10

Trancetto kakao 10x28g ks 10

Mix max kokos 10x35g ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe objednávok zasielaných dodávateľovi telefonicky, elektronickou poštou
alebo písomne. Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zákazky je povinná prijatie objednávky ihneď telefonicky alebo 
elektronickou poštou potvrdiť. Periodicita zasielania objednávok a realizácia plnenia je spravidla 2xtýždenne počas platnosti 
zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje do 3. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi rozpočet jednotkových cien predmetu 
zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH.
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Dodávateľ do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky. Pri zmene kontaktu alebo zodpovednej osoby je povinný túto skutočnosť ihneď hlásiť Objednávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 24 hod. od telefonického, e-mailového alebo písomného nahlásenia 
objednávky.Dodávky sa budú realizovať v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách, po uplynutí minimálnej trvanlivosti tovar neprevziať a 
okamžite telefonicky riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.

Preprava tovaru musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín  produktov.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe 
objednávok, zadaných telefonicky, elektronickou poštou, podľa potrieb objednávateľa, pričom množstvá odobratého tovaru si 
určí objednávateľ. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

Uvedené množstvá potravín sú orientačné. Objednávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne 
odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude 
spresňované počas platnosti zmluvy, podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 10.1.2022 do 31.12.2022 alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty 
zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; alebo do nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody uzatvorenej na 
základe centrálneho verejného obstarávania.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry alebo množstva 
tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje "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. 
poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluve 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.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

Dodávateľ preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu dodania po dobu vyznačenú na tovare, resp. na 
dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti spôsobilý na obvyklý účel k dátumu dodania vždy čerstvý a zdravotne 
nezávadný.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR 
č. 2143/2006-100 PK SR.

Výrobky musia byť označené podľa § 11 až § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä: hmotnosť, 
názov tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.

Prípadnú zmenu ceny je možné vykonať len podľa §18 odst.3 b) zákona č.345/2015

Verejný obstarávateľ požaduje dodávať objednaný tovar na kusy presne podľa objednávky t.j. požadujeme rozbaľovanie 
kartónov.

Verejný obstarávateľ požaduje nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení.

Bezpečnosť potravín. Musí byť dodržaný teplotný reťazec pri dodávkach do kuchýň spoločného 
stravovania.Podmienky:-preukázať sa certifikátom systému manažérstva bezpečnosti potravín v oblasti ,,Skladovania a 
distribúcie potravinárskych výrobkov“ napr. podľa ISO 22000, IFS,BRC, FSSC 22000

Preukázať, že preprava tovaru zodpovedá európskym normám a Potravinovému kódexu. To sa preukazuje tak, že každé 
nákladné vozidlo musí mať Certifikát ATP, aby mohlo prepravovať potraviny.Tento preukaz sa dodáva k novému vozidlu 
(izotermické vozidla s chladením resp. s mraziarenskou úpravou. Iné vozidlá nie sú povolené) a je platný 5 rokov. Následne sa
musí každé vozidlo znova testovať v štátnej skúšobni Piešťany a nový certifikát je platný 3 roky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
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Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 26 898,00 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 3.7, 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 Z202223

V Bratislave, dňa 14.01.2022 12:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202223


Zákazka


Identifikátor Z202223


Názov zákazky Polotovary, konzervy, koreniny a keksy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319121


Dodávateľ


Obchodný názov INMEDIA, spol. s r.o.


IČO 36019208


Sídlo Námestie SNP 11, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.1.2022 11:03:50


Hash obsahu návrhu plnenia RWUS9AR/ESwR4VVgaVqI0uCED8ZcLjs+ygLq2IPJMvU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_polotovary, konzervy,...pdf










Súhrnný vlastný návrh plnenia 



 



Identifikácia uchádzača: Názov: INMEDIA, spol. s r. o. 



    Sídlo:  Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 



    IČO:   36019208 



     



 



Predmet zákazky:  „Polotovary, konzervy, koreniny a keksy“ 
 



 



 



 Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 



- 



cena za celý predmet zákazky 



spolu 



22 454,00 €  4 446,00 € 26 900,00 € 



 



 



Vo Zvolene, dňa 14. januára 2022 



 



 



 



 



 



 



         Ing. Miloš Kriho 



      konateľ spoločnosti 
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