
Rámcová dohoda č. Z20228321_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Vašinova 124/59, 95061 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
IČO: 00738417
DIČ: 2021204944
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: IBAN: SK0981800000007000163805
Telefón: 0372831803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Majster mäsiar, s.r.o. 
Sídlo: Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec , Slovenská republika
IČO: 46658181
DIČ: 2023514988
IČ DPH: SK2023514988
Bankové spojenie: IBAN: SK5275000000004028099389, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0907959747

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mrazené bravčové a hovädzie mäso
Kľúčové slová: Mrazené bravčové mäso, Mrazené hovädzie mäso
CPV: 15113000-3 - Bravčové mäso; 15111100-0 - Hovädzie 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 a hovädzie mäso

Funkcia

Mrazené bravčové a hovädzie mäso na ďalšie spracovanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mrazené bravčové pliecko kg 100

Mrazené bravčové stehno kg 1500

Mrazený bravčový bôčik s kosťou kg 190

Mrazená bravčová krkovička s kosťou kg 140

Mrazená bravčová krkovička bez kosti kg 660

Mrazené bravčové karé bez kosti kg 350

Bravčové kolená zadné kg 35

Mrazená bravčová pečeň - vnútornosť kg 60

Mrazené hovädzie predné (z kravy) - krk kg 140

Mrazené hovädzie zadné kg 800

Mrazené hovädzie držky kg 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmluvné strany sa dohodli, že táto rámcová dohoda s opakovaným plnením sa uzatvára na obdobie od vysúťaženia do 
31.01.2023 maximálne však do vyčerpania finančného limitu určeného pre predmet tejto zmluvy , v závislosti od toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.  Na systémom EKS fixne stanovený čas platnosti v mesiacoch podľa bodu 3.2 tejto Rámcovej 
dohody sa neprihliada.

Vrátane dopravy a vyloženia na mieste plnenia - Nitra a premietnutie nákladov na dopravu do jednotkových cien tovaru.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.

Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 dní od uzavretia zmluvy. 

Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny s DPH predmetu obstarávania. 

Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe objednávky a dodacieho listu.

Požaduje sa dodanie tovaru do 3 pracovných dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej objednávky.

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

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

Vozidlo je izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14.00 hod..

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. Uvedené množstvá potravín sú orientačné. Kupujúci nie 
je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie alebo rovné ako 
predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude objednávané podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade opakovaného neodôvodneného porušenia požadovaných dodacích lehôt 
postupovať v zmysle VZP Čl. XVIII bod 18.2 a) alebo b). 

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 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, v tomto prípade je 
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od 
predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s 
požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a 
dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri 
súťaži zadá DPH 0,00/.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť je stanovená po celú dobu platnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ 
nepripúšťa v priebehu trvania rámcovej dohody navýšenie cien.

Objednávateľ požaduje dodávať tovar vo veľkosti balenia tak ako je uvedené v Technických vlastnostiach. V prípade, ak 
dodávateľ nevie z objektívnych dôvodov dodať tovar v požadovanej veľkosti balenia, je možné po predchádzajúcom súhlase 
verejného obstarávateľa dodať predmetný tovar aj v inom veľkostnom balení za podmienok, že náhradné veľkostné balenie 
nebude menšie a zároveň sa dodrží zazmluvnená jednotková cena.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Vašinova 124/59

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
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: 17 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 800,00 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 Z20228321

V Bratislave, dňa 08.08.2022 10:24:01

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

Dodávateľ:
Majster mäsiar, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228321


Zákazka


Identifikátor Z20228321


Názov zákazky Mrazené bravčové a hovädzie mäso


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327419


Dodávateľ


Obchodný názov Majster mäsiar, s.r.o.


IČO 46658181


Sídlo Svätopeterská 66, Hlohovec , 92001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.8.2022 10:26:46


Hash obsahu návrhu plnenia I/XgOG3GnNgH1yUdYExxNHjaGJmvYB0bVCuH1yxVUuY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podľa opisného formulára


Prílohy:
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