Rámcová dohoda č. Z201856504_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika
00738344
2020608975
SK2020608975
SK8381800000007000163928
0422831803

Dodávateľ:
Obchodné meno:

P E Z A a.s.

Sídlo:

K cintorínu 47, 011 49 Žilina, Slovenská republika

IČO:

30224918

DIČ:

2020448452

IČ DPH:

SK2020448452

Číslo účtu:

SK0511110000006604

Telefón:

+421376517681

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chlieb (2019)

Kľúčové slová:

chlieb, grahamový chlieb, celozrnný chlieb, čierny chlieb

CPV:

15811100-7 - Chlieb; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Chlieb pšenično - ražný 1200 g (nebalený, nekrájaný)
2. Chlieb pšenično - ražný 700 g (nebalený, nekrájaný)
3. Chlieb pšenično - ražný 1200 g (balený, krájaný)
4. Chlieb celozrnný/čierny/grahamový 500 g
Položka č. 1:

Chlieb pšenično - ražný 1200 g (nebalený, nekrájaný)

Funkcia
konzumný
nebalený
nekrájaný
Technické vlastnosti

Jednotka

chlieb pšenično - ražný - hmotnosť:

g

1200

chlieb pšenično - ražný - počet:

ks

14500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

charakteristika:

čerstvé pekárske výrobky

zmyslové požiadavky:

vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá,
hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť
zodpovedajúca použitým surovinám
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Minimum

Maximum

Presne

Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu
tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi
predpismi:

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy
zodpovedajúce Potravinovému kódexu:

v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o
pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Položka č. 2:

Chlieb pšenično - ražný 700 g (nebalený, nekrájaný)

Funkcia
konzumný
nebalený
nekrájaný
Technické vlastnosti

Jednotka

chlieb pšenično - ražný - hmotnosť:

g

700

chlieb pšenično - ražný - počet:

ks

32000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

charakteristika:

čerstvé pekárske výrobky

zmyslové požiadavky:

vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá,
hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť
zodpovedajúca použitým surovinám

Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu
tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi
predpismi:

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy
zodpovedajúce Potravinovému kódexu:

v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o
pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

Chlieb pšenično - ražný 1200 g (balený, krájaný)

Funkcia
konzumný
balený
krájaný
Technické vlastnosti

Jednotka

chlieb pšenično - ražný - hmotnosť:

g

1200

chlieb pšenično - ražný - počet:

ks

800

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

charakteristika:

čerstvé pekárske výrobky

zmyslové požiadavky:

vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá,
hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť
zodpovedajúca použitým surovinám

Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu
tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi
predpismi:

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy
zodpovedajúce Potravinovému kódexu:

v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o
pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Položka č. 4:

Chlieb celozrnný/čierny/grahamový 500 g

Funkcia
konzumný
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Minimum

Maximum

Presne

balený
krájaný
Technické vlastnosti

Jednotka

Chlieb celozrnný/čierny/grahamový - hmotnosť:

g

500

Chlieb celozrnný/čierny/grahamový - počet:

ks

2000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

charakteristika:

čerstvé pekárske výrobky

zmyslové požiadavky:

vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá,
hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť
zodpovedajúca použitým surovinám

Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu
tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi
predpismi:

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy
zodpovedajúce Potravinovému kódexu:

v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o
pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje poskytnutie bezplatnej vzorky plnenia a špecifikáciu výrobkov do 5 pracovných dní po uzavretí
Rámcovej dohody.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu: jednotková
cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH do 2 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody oznámi Objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú
zaplnenie predmetu zákazky. Pri zmene kontaktu alebo zodpovednej osoby je povinný túto skutočnosť ihneď hlásiť
Objednávateľovi.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá tovaru v
závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Plnenie rámcovej dohody bude realizované v období platnosti a účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania celkovej
dohodnutej ceny alebo množstva tovaru na základe realizovaných individuálnych Čiastkových výziev objednávateľa.
Vyčerpaním celkového zmluvného množstva pred uplynutím lehoty plnenia platnosť Rámcovej dohody končí.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru jednotlivých druhov predmetu plnenia Rámcovej
dohody pri zachovaní jednotkových cien príslušných tovarov a celkovej Ceny predmetu plnenia na základe Rámcovej dohody.
Na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie celý predmet Rámcovej
dohody.
Porušenie technických špecifikácií predmetu plnenia alebo osobitných požiadaviek na plnenie Rámcovej dohody je
považované za podstatné porušenie Rámcovej dohody.
Vrátane opakovanej dopravy na Miesto plnenia.
Plnenie rámcovej dohody bude realizované priebežne na základe samostatných Čiastkových výziev zasielaných dodávateľovi
telefonicky, elektronickou poštou alebo písomne. Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zákazky je povinná prijatie
Čiastkovej výzvy ihneď telefonicky alebo elektronickou poštou potvrdiť. Periodicita zasielania Čiastkových výziev je spravidla
denne počas platnosti Rámcovej dohody.
Objednávateľ v jednotlivých Čiastkových výzvach uvedie konkrétne množstvá predmetu zákazky, ktorých dodanie požaduje.
Minimálny objem zadaný na základe Čiastkovej výzvy nie je definovaný.
Lehota plnenia na základe Čiastkových výziev je stanovená do jedného dňa (v prípade potreby vo výnimočných prípadoch do
6 hodín) od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie dodávateľovi, v prípade telefonickej Čiastkovej výzvy je dňom doručenia
deň uskutočnenia hovoru. Dodanie tovaru na základe Čiastkových výziev bude realizované v čase od 05.00 h do 7.00 h.
Súčasťou záväzku dodávateľa dodať predmet plnenia je aj zabezpečenie dopravy na miesto plnenia, balenie tovaru a jeho
vyloženie na miesto určené Objednávateľom v mieste plnenia.
Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomné dokumenty vzťahujúce sa na tovar v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
Vozidlo dodávajúce tovar musí byť hygienicky spôsobilé na prepravu potravín. Doprava tovaru musí byť vykonaná v súlade s
príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
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Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach na základe
Čiastkových výziev. Všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním predmetu do miesta plnenia sú zahrnuté v Cene za
predmet plnenia.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať Cenu za predmet plnenia na základe Čiastkových výziev dňom riadneho a včasného
splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu. Dodávateľ je povinný fakturovať dodaný tovar 3x za mesiac.
Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa doručenia písomnej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy na plnenie
predmetu zákazky.
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..
Názov

Upresnenie

Doprava na miesto plnenia:

Požiadavky na dopravné vozidlo: Max výška 2,70 m, Max. šírka 2,4 m

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Ilava

Obec:

Ilava

Ulica:

Mierové námestie č. 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
6

3.3

3.4

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

zákazka

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 25 527,70 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 28 080,47 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.12.2018 09:08:02
Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
P E Z A a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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