Kúpna zmluva č. Z202226_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

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mrazené potraviny

Kľúčové slová:

Mrazená zelenina, mrazené ryby, mrazené pirohy, mrazené knedlíky

CPV:

15221000-3 - Mrazené ryby; 15229000-9 - Mrazené rybie výrobky; 15311100-2 Hranolčeky; 15311200-3 - Mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné; 15331170-9 Mrazená zelenina; 15851000-8 - Múčne výrobky; 15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mrazené potraviny

Funkcia
Dodávka mrazených potravín
Technické vlastnosti

Jednotka

Obalované rybie filé 150g

kg

150

Zemiakové plátky

kg

70

Pstruh mrazený

kg

250

Pirohy ovocné

kg

100

Knedlíky (plnené tvarohové)

kg

100

Mrazené šúlance (plnené rôznou náplňou orieškové,
nugátové) Dr. Oetker

kg

75

Špenát mrazený

kg

50

Mrazený karfiol - ružičky

kg

200

Mrazený kel

kg

50
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Minimum

Maximum

Presne

Mrazená brokolica - ružičky

kg

200

Mrazená koreňová zmes

kg

50

Mrazená zelenina jarná zmes

kg

250

Mrazená zeleninová zmes - hrášok s karotkou

kg

50

Mrazená polievková zeleninová zmes

kg

100

Mrazená zeleninová zmes pod sviečkovú

kg

100

Mrazená zelenina kúpeľná zmes

kg

100

Mrazená mochovská zmes

kg

250

Mrazená zeleninová zmes

kg

150

Šampiňóny mrazené

kg

200

Mrazené predsmažené zemiakové hranolky

kg

300

Mrazené americké zemiaky

kg

300

Mrazené zemiakové krokety

kg

150

Mrazené zel. fazuľkové struky

kg

30

Mrazený hrášok

kg

20

Mrazené knedličky zemiakové plnené údeným mäsom
Dr. Oetker

kg

30

Mrazené knedličky zemiakové plnené nugátom

ks

30

Mrazená zeleninová zmes Čínska

kg

30

Mrazená zel. karotka BABY

kg

30

Hokkaido tekvica kocky

kg

30

Mrazená kukurica

kg

30

Mrazené zemiakové lokše

ks

30

Zeleninové hranolky Dr. Oetker

kg

50

Bryndzové pirohy Dr. Oetker

kg

30

Mini veterníky Dr. Oetker

kg

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Množstvá potravín sú určené podľa súčasného počtu
stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko
sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Na
základe toho môže obstarávateľ množstvá mrazených
potravín upraviť podľa aktuálnych stavov.

Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky je prípustné

Kvalita sa požaduje v akostnej triede "A"

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy mailom/osobne doručiť objednávateľovi položkovitý
rozpočet zmluvy, kde presne uvedie jednotlivé položky vrátane ceny bez DPH, výšku sadzby DPH v % aj v €, ceny s DPH, a to
pre každú jednotlivú položku predmetu zmluvy.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky uvedenej špecifikácie v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných
dodávkach na základe čiastkových zmluvných objednávok, v ktorých budú uvedené presné položky predmetu zákazky a ich
počet, vrátane dovozu na miesto dodania uvedené v čiastkovej objednávke. Celková cena zahŕňa všetky vedľajšie náklady na
dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach, napríklad: dopravu,
manipulačné služby, baliace služby, a pod..
Predmet zákazky nebude dodávaný jednorázovo v celom množstve. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky
priebežne na základe telefonickej, písomnej alebo e-mailovej čiastkovej objednávky v lehote najneskôr do 24 hodín od
momentu doručenia objednávky dodávateľovi. Objednávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky uvedeného v
čiastkových objednávkach v čase od 06:30 hod. do 11:00 hod. na miesto dodania.
Celkové množstvo jednotlivých druhov predmetu zákazky je uvedené ako predpokladané.
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Dodávateľ je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy mailom/telefonicky oznámiť objednávateľovi
kontakt na osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa čiastkových objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu predmetu zákazky uvedeného v čiastkovej
objednávke. . Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim
telefonicky žiadosť o nápravu. Pri opakovaných chybách a reklamáciách si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpenia od
zmluvy s vyhotovením negatívnej referencie.
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ZoVO je možné túto zmluvu meniť počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ZoVO. Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade
podstatného porušenia tejto zmluvy tak, ako je uvedené v osobitných požiadavkách a OPETe. Za podstatné porušenie zmluvy
sa považuje aj nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a kvalite uvedenom v zmluve, ako aj záväzku dodržať
zmluvné ceny počas celej zmluvnej lehoty.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví hygienická alebo zdravotná závadnosť, je predávajúci povinný tovar vymeniť, čo bude
vykonané bezodplatne v čo najkratšom čase najneskôr však do 24 hodín od reklamovania závady kupujúcim.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitné alebo nekompletné dodávky.
Objednávateľ je povinný pri prevzatí každej dodávky tovaru zistiť jej kompletnosť, kvalitu a skladbu. Za chyby zrejmé už pri
odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľným.
Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným je kupujúci oprávnený dodávku odmietnuť a reklamovať a dodávateľ
je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 24 hodín dodať bezchybný tovar.
Nedodržanie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti a osobitnej požiadavky objednávateľa na plnenie, uvedenej v
opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 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.
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.
Záujemca by mal mať k dispozícii systém elektronického objednávania tovaru (E-shop).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Levice

Obec:

Levice

Ulica:

Šafárikova 9

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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 bez DPH: 5 741,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 890,00 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 Z202226

V Bratislave, dňa 14.01.2022 13:14:01
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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