Kúpna zmluva č. Z201923752_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ulič 96, 06767 Ulič, Slovenská republika
00492531
2020511845
SK2020511845
SK49 0900 0000 0051 1752 4054
0577694121

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.

Sídlo:

Dlhé Diely I. 23/a, 84104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31354190

DIČ:

2020315143

IČ DPH:

SK2020315143

Číslo účtu:

SK6411110000001013444000

Telefón:

0905468151

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Doplnkové minerálne krmivo pre suchostojace dojnice.

Kľúčové slová:

Doplnkové minerálne krmivo pre suchostojace dojnice.

CPV:

03114200-5 - Krmoviny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Doplnkové minerálne krmivo pre dojnice.

Funkcia
Dodávka doplnkového minerálneho krmiva, pre účely Objednávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia, vrátane
komplexného poradenského servisu.
Použitie: Doplnkové minerálne krmivo je určené pre suchostojace dojnice.
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Použitie:

Doplnkové minerálne krmivo je určené pre suchostojace dojnice.

Dávkovanie:

Suchostojace dojnice: 250 g na kus a deň

Zloženie:

uhličitan vápenatý, síran horečnatý, chlorid sodný, fosforečnan
sodno - vápenatý, oxid horečnatý

Obsahuje:

kerasan, mastitisan

Vápnik

18 %

Sodík

7,5 %

Fosfor

2%

Horčík

8%

Síra

5,1 %
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Minimum

Maximum

Presne

Doplnkové látky v kg (skupiny a funkčné skupiny)
Výživné doplnkové látky
(E672) Vitamín A

300 000 m.j.

E671) Vitamín D3

100 000 m.j.

Vitamín E (alfatokoferol)

4 000 mg

(E5)Mangán-oxid manganatý

1 500 mg

Chelát mangánu a glycinu n-hydrát

1 500 mg

(E6)Zinok-oxid zinočnatý

2 000 mg

Chelát zinku a glycinu n-hydrát

2 000 mg

poťahovaný granulovaný bis(uhličitan) kobaltnatý
(3b304) jako kobalt

12 mg

(E4)Meď- síran meďnatý pentahydrát

450 mg

Chelát medi a glycinu n-hydrát

450 mg

(E8)Selén-seleničitan sodný

18 mg

(E2)Jód- jodičnan vápenatý bez vody

93 mg

Vitamín B1

24 mg

Vitamín B2

12 mg

Vitamín B6

6 mg

Vitamín B12

60 µg

Niacín

360 mg

Biotín

15 000 µg

Cholínchlorid

12 000 mg

zootechnické doplnkové látky:

saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (4b1710): 12x10 na 11tu
CFU, 24 mg D-pantothenát vápenatý (3a841)

Požiadavky na poradenský servis:
Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

analýza vzoriek objemových krmív podľa potrieb chovateľa
(sušina,NL,PDIN,PDIE,NEL,NEV,vláknina,ADV,NDV, fermentačný
proces) a jadrových krmív min.1x ročne po zbere úrody,

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

analýza vzoriek objemových krmív a jadrových krmív na
prítomnosť plesní a mykotoxínov podľa potrieb chovateľa,

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

zostavenie kŕmnych dávok (KD) s rozpisom jednotlivých
komponentov krmív v kg/deň pre jednotlivé kategórie zvierat, ročná
potreba,

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

zostavenie receptúr kŕmnych zmesí (KS) podľa jednotlivých
kategórii (teľatá, mladý dobytok, výkrm, dojnice, dojnice
zasušené),

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

podľa analýz objemových krmív korigovať zostavovanie KD ( s
aspektom na obsah sušiny, ale aj ostatných živín),

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

bilancia vlastných jadrových krmív a objemových krmív,
zosúladenie požiadavkou a možností daného podniku,

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

nastavenie hustoty mliečnych náhražok (120g až 160g v 1kg
nápoja) a spotreby na ks /deň teľaťa,

Analýzy , kŕmne dávky a bilancia:

posúdenie krmovinovej základne – osevný postup.

Kontrola :

kontrola KD na žľabe: a)príjem sušiny podľa
fázilaktácie-evidencia u návažkárov

Kontrola :

kontrola KD na žľabe: b)prepad na sitách č.1-4(veľkosť častíc
TMR) min. 1x mes., sledovanie homogenity,

Kontrola :

kontrola KD na žľabe: c)separácia áno-nie, hodnotenie zbytku,

Kontrola :

kontrola KD na žľabe: d)intenzita a percento prežúvaní/
e)sledovanie nedožerkov,

Kontrola :

kontrola KD na žľabe: f)výstup z kŕmneho voza – dodržiavanie KD
v množstve, v čase/ g)nakrmenosti –hladová jama,

Kontrola :

kontrola uskladňovacích priestorov(sklady, silážne žľaby, silá),
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Kontrola :

kontrola TMR cez stanovenie obsahu živín (sušina, NL, vláknina,
ADV, NDV, podiel škrobu, celkových a redukujúcich cukrov)

Kontrola :

kontrola TMR cez stanovenie obsahu živín (rozpustného dusíka v
bachore a využiteľného dusíka v tenkom čreve, Ca, P, Mg, Na, K)
v laboratóriu podľa potrieb chovateľa)

Kontrola :

kontrola a hodnotenie výkalov: a)konzistencia
b)rovnomernosť a štruktúra výkalov

Kontrola :

kontrola a hodnotenie výkalov: c)podiel nestrávených zbytkov
krmiva vo výkaloch.

Kontrola :

Welfare: - tvorba a veľkosť skupín so zreteľom na kapacitu
dojárne a rozmiestnenie napájačiek(dominantné a submisívne
zvieratá),využitie ležovísk (% ich používania počas fázy kľudu),

Kontrola :

Welfare: správanie sa dojníc v priestore, optimalizácia procesu
naháňania, dojenia, času stráveného v čakárni a v dojárni,
hľadanie slabých miest ,

Kontrola :

Welfare: kontrola ustajňovacích priestorov kráv(výmena vzduchu,
svetlosť, svetlá výška, veľkosť ležoviská, kŕmenie, napájačky),
teliat(mliečna a rastlinná výživa) a mladého dobytka.

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

sledovanie dojivosti(porovnanie s nápočtom KD),zložiek mlieka
(tuk, bielkovina, tukovo bielkovinový index, BTS, laktóza, kazeín,
bod mrznutia, CPM, BE ) ,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

vyhodnotenie výstupov s KU, obsahu močoviny v mlieku,
vykonávať mesačne,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

sledovať- analyzovať zabrezávanie (reprodukčná analýza –
zabrezávanie. po prvej a po všetkých insemináciciach), telenie,
pripúšťanie, zaraďovanie VTJ do stáda,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

brakáciu (kráv a prvôstok), úhyn(príčiny), chorobnosť,
hmotnostných prírastkov podľa kategórii. a ďalšie ukazovatele
podľa aktuálnosti,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

sledovanie nákladovosti výroby (na KD a 1l mlieka) a spotreby
jadrových krmív (na 1kg mlieka, na 1 kg prírastku),posúdenie
efektívnosti,

a farba výkalov/

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

hodnotenie odchovu jalovíc, rastových kriviek, vek pri 1.otelení,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

dojnice - kontrola kráv po otelení na ketolátky, meranie teploty,
priebeh puerpéria, podávanie nápoja a drenču,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

percento nemocných po otelení t.j. zadržané lôžko, mliečna
horúčka, uľahnutie, dislokácia slezu,% krívajúcich, metritídy,
ketózy, acidózy,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

choroby končatín-infekčné (dermatitídy, nekrobacilóza),
neinfekčné (vredy,choroby bielej čiary, zápaly, škáry, laminitídy),

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

používanie kúpeľov(brodov),ako často a kedy sa prevádza
korekcia paznechnechtov,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

sledovanie kondičného stavu s ohľadom na fázu laktácie,
vykonávať zápis, zameranie sa na chudé a tučné dojnice,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

sledovanie a analýza vybraných ukazovateľov chovu na
posúdenie kondičného stavu stáda(t.j. produkcia na ks/deň na
zapojenú v KÚ a všetky, osobitne prvôstky a kravy)

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

rozloženie stáda podľa laktačných dní, priemerné laktačná dni,
perzistancia laktácie,% a kg tuku a bielkoviny,% acidóznych a
ketóznych dojníc – individuálne, zastádo,

Sledovanie, hodnotenie, ukazovatele, vývoj :

narodenie teliat,% teľných do 150 dní po otelení, inseminačný a
interinseminačný index, servis perióda, interval, medziobdobie,
priemerný vek a počet laktácii)

Metabolický profil ,skríningové vyšetrenia:

teľatá - kontrola kondičného stavu a hmotnosti teliat pri odstave a
porovnanie s plem. štandartom,

Osoba poskytujúca plnohodnotný poradenský servis vo
výžive zvierat musí spĺňať nasledovné kritéria:
Požiadavky na poradcu:
Požiadavky poradcu:

ukončené vysokoškolské vzdelanie (Ing.).
poradca musí byť zamestnancom uchádzača o dodávky tovarov
resp. zdokladovať právny rámec spolupráce
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Prax poradcu v prvovýrobe :

prax
list)

Návštevy a dostupnosť poradcu:

návšteva konzultanta na farmách spoločnosti min.1 x do týždňa,
dostupnosť.

Návštevy a dostupnosť poradcu:

dostupnosť v prípade krízovej situácie musí byť do 3 hodín,
miesto bydliska poradcu do 100 km

Špecifiká:

v cene tovaru je zahrnutá služba – hore uvedený poradenský
servis, poradenská firma zabezpečuje školenia, výučbu.

Špecifiká:

minimálna doba záruky 6 mesiacov

Špecifiká:

požadujeme aby produkt NEOBSAHOVAL geneticky modifikované
organizmy, potvrdené certifikátom (GMO FREE - AgroCert)

2.3

poradcu v prvovýrobe min. 10 rokov. (predložiť zápočtový

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Verejný obstarávateľ je kedykoľvek počas trvania zmluvy oprávnený vyžiadať si od úspešného uchádzača/dodávateľa
nasledovnédokumenty týkajúce sa dodávaného tovaru: opis, prospektový materiál alebo fotografie na plnenie zmluvy,
požiadavky na poradcu,referencie z min. 3 poľ. podnikov a skúsenosti s použitím daného produktu, a to do 3 pracovných dní
od doručenia požiadavkyverejného obstarávateľa dodávateľovi. V prípade porušenia tejto povinnosti je dodávateľ povinný
zaplatiť verejnémuobstarávateľovi/objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.
3. Uchádzač musí spĺňať požiadavky v súlade s opisným formulárom: Požiadavky na poradenský servis
4. Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
5. Doplnkové minerálne krmivo pre suchostojace dojnice musí byť v súlade s opisným formulárom - variantné riešenie nebude
akceptované z dôvodu, že dojnice sú nastavené podľa hore uvedeného doplnkového minerálneho krmiva.
6. Spôsob financovania za dodaný tovar:
6.1 Úhrada za dodaný tovar sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá
bude mať náležitosti daňového dokladu.
6.2 Faktúra bude obsahovať cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH.
6.3 Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo zmluvy, predmet fakturácie, miesto a termín plnenia, rozpis fakturovanej sumy.
6.4 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok
pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.
6.5 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí tovaru, ktorý spĺňa technické vlastnosti a požiadavky v zmysle
zmluvy.
6.6 Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu objednávateľa na
účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho
sídla, resp. pracoviska, ktoré vystavilo čiastkovú výzvu.
7. Ukončenie zmluvy môže nastať:
7.1 Riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných podmienok v
požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách.
7.2 Odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
7.3 Odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok vedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u.
7.3.1 - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov
uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u dodávateľovi v listinnej forme.
7.4 Ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán.
7.4.1 - ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy.
7.4.2 - pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomnej forme,
ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán.
7.5 Výpoveďou danou objednávateľom dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov.
7.5.1 - ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od
nasledujúceho dňa po doručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje
tretí deň od odoslania písomnej výpovede dodávateľovi.
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7.5.2 - výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do
momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy.
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:

Prešovský

Okres:

Snina

Obec:

Ulič

Ulica:

067 67 Ulič 96

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.08.2019 07:00:00 - 16.08.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kg

Požadované množstvo:

500,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 440,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 528,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.08.2019 09:08:02
Objednávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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