
Rámcová dohoda č. Z202272_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000163370
Telefón: 0907895672

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: POZANA MEAT s.r.o
Sídlo: Pribinova 176, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 50909142
DIČ: 2120521458
IČ DPH: sk2120521458
Bankové spojenie: IBAN: SK32 0200 0000 0038 5272 3456
Telefón: 00421908348506

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Bravčové mäso mrazené 
Kľúčové slová: Mäso bravčové, hlboko zmrazené, stehno, pliecko, karé, pečeň
CPV: 15113000-3 - Bravčové mäso; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mrazené bravčové mäso

Funkcia

Potraviny

Na tepelnú úpravu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bravčové plece mrazené kg 2600

Bravčové stehno mrazené kg 1800

Bravčové karé mrazené kg 1250

Bravčová krkovička kg 300

Bravčová pečeň kg 620

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Bravčové plece bez kosti, kolienka a kože, z ktorého sú odstránené šľachy, kĺbové 
púzdra a povrchové krytie tuku

Bravčové stehno
bez kosti a kolienka, rozdelené na vrchný a spodný šál, orech, 
kvetovú špičku, s odstránením povrchového tuku, väzivového tuku,
väzivového tkaniva, povrchových blán a šliach

Bravčové karé bez kosti a retiazky, zbavené povrchového tuku a strapcových 
zvyškov mäsa
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Bravčová krkovička
vykostená, bez lopatkovej chrupavky, svaloviny nad chrupavkou a 
strapcovitých zvyškov mäsa, pričom povrchové krytie tuku sa 
upraví až na svalovinu

Bravčová pečeň bravčové vnútornosti, opracované, bez  šliach

Balenie vákuové, veľkokuchynské

Dodanie postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania

Periodicita čiastkových dodávok týždenne 

Upresnenie množstva jednotlivých dodávok telefonicky alebo e-mailom minimálne 2 pracovné dni pred 
dodaním

Fakturácia po každom čiastkovom dodaní. Splatnosť faktúry je 30 dní.

Záručná doba pri dodaní tovaru ešte minimálne 2/3 záručnej doby

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ predloží  podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy podpísaný oprávnenou 
osobou.

Cena zahŕňa dodanie tovaru v I. triede kvality, v požadovanom rozsahu, so štandardnou záručnou dobou (nie skrátenou)

Výrobky musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR o mäse jatočných zvierat a požiadavky na delenie a rozrábanie 
mäsa v zmysle Vyhlášky č.423/2012

Doprava na miesto určenia musí byť zabezpečená vozidlom spĺňajúcim požiadavky na prepravu mrazených a 
hlbokomrazených potravín

V prípade pochybností o kvalite dodaného tovaru je objednávateľ oprávnený dať urobiť laboratórny rozbor dodaných potravín. 
V prípade preukázania nedostatkov bude dodávateľ znášať náklady na laboratórny rozbor. Dodávateľ bude požadovať 
náhradu vzniknutej škody a bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

Rámcová dohoda je uzatvorená na 6 mesiacov a  nie je podstatné či bol predmet zmluvy vyčerpaný resp. prečerpaný. 
Predmet zmluvy bude dodávaný v súlade s podmienkami určenými v tejto rámcovej dohode a platnými obchodnými 
podmienkami ET a za jednotkové ceny určené v položkovitom rozpočte predloženom dodávateľom po uzatvorení rámcovej 
dohody.

Množstvá skutočne dodaného tovaru sa môžu odlišovať od množstiev uvedených v technickej špecifikácii a sú závislé od 
počtu stravníkov objednávateľa.

„Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa 
funkčným celkom rozumie celé trvanie rámcovej dohody tzn. 6 mesiacov."

Predmet zmluvy bude dodávaný na 2 odberné miesta vzdialené od seba maximálne 15 kilometrov. Jedno odberné miesto je 
uvedené v rámcovej dohode ako miesto plnenia zmluvy a druhé bude oznámené dodávateľovi po uzatvorení zmluvy. Každé 
odberné miesto bude zadávať samostatné objednávky a fakturácia bude samostatná pre každé odberné miesto.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Jednotkové ceny tovarov s DPH musia byť po prepočte ceny bez DPH uvedené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania !

Predmet plnenia bude realizovaný od 16.1.2022 do 15.7.2022. - 6 mesiacov

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Sládkovičova 80

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: kg- viď. technická špecifikácia vyžšie
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

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 15 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 000,00 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 Z202272

V Bratislave, dňa 17.01.2022 09:26:01

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

Dodávateľ:
POZANA MEAT s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202272


Zákazka


Identifikátor Z202272


Názov zákazky Bravčové mäso mrazené


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319170


Dodávateľ


Obchodný názov POZANA MEAT s.r.o


IČO 50909142


Sídlo Pribinova 176, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 11.1.2022 7:12:58


Hash obsahu návrhu plnenia q7Z3AKHT5k1HJI6QR+ekPVLKUoCocEa3YD+J4/m92a8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
BB mrazene maso.xlsx (ponuka)







Hárok1


			Ústav na výkon trestu odňatia slobody


			Sládkovičova 80, Banská Bystrica, 97405, SVK


			Technické vlastnosti			Jednotka			Presne			JC bez DPH			JC s DPH			spolu bez DPH			spolu s DPH


			Bravčové plece mrazené			kg			2600			3			3.6			7800			9360


			Bravčové stehno mrazené			kg			1800			3			3.6			5400			6480


			Bravčové karé mrazené			kg			1250			4			4.8			5000			6000


			Bravčová krkovička			kg			300			4			4.8			1200			1440


			Bravčová pečeň			kg			620			1.55			1.86			961			1153.2


																		20361			24433.2
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