
Rámcová dohoda č. Z20226409_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: Miloš Dub
Sídlo: generála Asmolova 2008/94, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 45920834
DIČ: 1075962415
IČ DPH: SK1075962415
Telefón: 0908918186

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Slepačie vajcia a výrobky z nich
Kľúčové slová: slepačie vajce, sušené vajcia
CPV: 03142500-3 - Vajcia; 15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty; 

15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čerstvé slepačie vajcia a výrobky z nich

Funkcia

Potraviny na prípravu jedál.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vajcia slepačie čerstvé, trieda A, veľkosť L ks 23000

Vajcia sušené - 100% pasterizovaná sušená vaječná 
zmes (žĺtka a bielka) zo slepačích vajec, bez prídavných 
látok

kg 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dodanie postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania

Periodicita čiastkových dodávok spravidla týždenne

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

Fakturácia po každom čiastkovom dodaní, splatnosť faktúry 30 dní

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

Vajcia sušené predložiť certifikát kvality a zloženia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy  kupujúcemu položkovitý cenový rozpočet predmetu 
zmluvy potvrdený oprávnenou osobou.

Výrobky musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR

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

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14.30 hod.

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

V prípade dodania tovaru v kvalitatívnom alebo kvantitatívnom rozpore s objednávkou , je dodávateľ povinný do 24 hodín 
zabezpečiť výmenu tovaru na vlastné náklady. V opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, 
ktoré bude mať za následok vypovedanie zmluvy zo strany objednávateľa.

Tovar uvedený v technickej špecifikácii sa bude dodávať priebežne počas trvania rámcovej dohody podľa potrieb a počtu 
stravníkov objednávateľa. Množstvá skutočne dodaného tovaru sú predpokladané, nie záväzné a môžu sa odlišovať od 
množstiev uvedených v technickej špecifikácii. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednaný tovar za jednotkové ceny uvedené v
položkovitom rozpočte predmetu zmluvy potvrdenom oprávnenou osobou.

Dodanie sa bude realizovať na 2 odberné miesta. V sídle objednávateľa v stredisku vzdialenom maximálne 15 km. Každé 
odberné miesto si bude zabezpečovať objednávky a odber tovaru. Fakturácia bude samostatne na každé odberné miesto.

„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."

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..

Vajcia čerstvé musia spĺňať požiadavky Nariadenia komisie (ES) č. 559/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia. Zároveň musia spĺňať požiadavky 
Vyhlášky MP SR č. 29/2014 o vajciach, majonézach a majonézových šalátoch.

Pri vajciach sušených predloží dodávateľ špecifikáciu výrobku, t.j. potvrdenie od výrobcu (dovozcu) o zložení a vlastnostiach 
produkutu, alebo doklad o analýze produktu vydanon Štátnym veterinárnym a potravinárskym ústavom, alebo akreditovaným 
laboratóriom. Doklad musí byť v slovenskom jazyku.

Vajcia sušené musia spĺňať aj požiadavky Nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy 
pre potraviny živočíšneho pôvodu a Nariadenia Komisie (ES) č. 1441/2007 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a § 3 
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č.1187/2004-100, 
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

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.

Rámcová dohoda končí uplynutím doby na ktorú bola uzavretá, alebo vyčerpaním celkového finančného objemu. Koniec 
rámcovej dohody je podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr.

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

Predmet plnenia bude realizovaný od 1.7.2022 do 31.12.2022 - 6 mesiacov.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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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: ks/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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 307,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 769,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226409

V Bratislave, dňa 27.06.2022 10:50:01

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

Dodávateľ:
Miloš Dub
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226409


Zákazka


Identifikátor Z20226409


Názov zákazky Slepačie vajcia a výrobky z nich


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325507


Dodávateľ


Obchodný názov Miloš Dub


IČO 45920834


Sídlo generála Asmolova 2008/94, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.6.2022 13:18:46


Hash obsahu návrhu plnenia dxfCkMIViHuZKHVj7j+34SZK+LPM2vBbTTcDPajkhts=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Čerstvé slepačie vajcia a sušené vajcia


Prílohy:
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