Rámcová dohoda č. Z201928999_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
00399957
2020879245
SK 2020879245
0
+421 267295147

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MIK, s.r.o.

Sídlo:

Hollého č. 1999/13, 92701 Šaľa, Slovenská republika

IČO:

34099514

DIČ:

2020374125

IČ DPH:

SK2020374125

Číslo účtu:

SK4411110000006612228003

Telefón:

0317712636

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov

Kľúčové slová:

hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky

CPV:

15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka; 15113000-3 - Bravčové mäso; 15130000-8 Mäsové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov

Funkcia
Nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Bravčová klobása domáca, v 100g - 120g mäsa

kg

15

2. Bravčový bôčik bez kostí

kg

10

3. Bravčové karé bez kosti

kg

200

4. Bravčové koleno zadné

kg

10

5. Bravčové kosti, krk, karé

kg

90

6. Bravčová krkovička bez kosti

kg

90

7. Bravčová panenka z karé

kg

100

8. Bravčové plece bez kosti

kg

50

9. Bravčové rebrá zrezané, 98% mäsa

kg

50

10. Bravčové údené rebrá

kg

50

11. Masť bravčová

kg

30

12. Hovädzia hrudka a rebro

kg

15
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Minimum

Maximum

Presne

13. Hovädzí močing

kg

10

14. Hovädzie kosti

kg

50

15. Hovädzí krk, močing, krava bez kostí

kg

10

16. Hovädzia roštenka - býk

kg

100

17. Hovädzie predné bez kosti

kg

20

18. Hovädzie zadné vrchný šál bez kostí

kg

100

19. Extra jemná saláma, min. 45% bravčové mäso, 21%
hovädzie mäso

kg

10

20. Malokarpatská saláma, v 100g min. 120g mäsa

kg

30

22. Štipák saláma

kg

10

23. Šunková saláma, min. 63% bravčového mäsa

kg

100

24. Tokajská saláma, min. podiel na 100g - 120g mäsa

kg

5

25. Debrecínska šunka

kg

5

26. Dusená šunka výber, minimálne 71% bravčové
mäso

kg

10

27. Šunka dusená bravčová

kg

100

28. Bratislavské párky, min. 79% bravčové mäso, 5%
hovädzie mäso

kg

30

29. Prosciutto

kg

4

30. Slanina oravská, 98% bravčové mäso

kg

50

31. Údená krkovička bez kosti, 98% bravčové mäso

kg

10

32. Údené rebrá do polievky

kg

20

33. Údené rebrá mäsové

kg

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

bravčové a hovädzie mäso

chladené

Množstvá potravín sú určené podľa súčasného počtu
stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko
sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Na
základe toho môže obstarávateľ množstvá mäsa a
mäsových výrobkov upraviť podľa aktuálnych stavov.

zvýšenie alebo zníženie pre jednotlivé položky predmetu je
prípustné

Množstvá jednotlivých druhov potravín slúžia pre potreby
súťaže.

dodávka tovaru bude realizovaná počas trvania zmluvného vzťahu
na základe objednávok

Miesta dodania

3 rôzne miesta v meste Bratislava, Radvaň nad Dunajom

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesta plnenia a vyloženia do skladu.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá
tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR
č. 2143/2006-100 PK SR.
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 Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Cena musí byť konečná stanovená vrátane dopravy, vyloženia do skladu objednávateľa a všetkých ostatných poplatkov
súvisiacich s dodaním na miesto plnenia.
Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru odporúčané a zároveň musí byť
hygienicky spôsobilé na prepravu potravín.
Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru priamo pri dodaní podľa dodacieho listu/faktúry, z dôvodu zamedzenia
prípadnej reklamácie.
Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 24 hodín odo dňa uplatnenia telefonickej, emailovej alebo písomnej objednávky.
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Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Lehota na
predloženie aktualizovaného rozpočtu začína plynúť prvý pracovný deň nasledujúci po dni uzatvorenia rámcovej dohody.
Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu zmluvy platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých
nákladov dodávateľa spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.
Výsledkom bude Rámcová dohoda na dobu určitú , t.j. od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2019, alebo do
vyčerpania zazmluvneného finančného objemu podľa toho čo nastane skôr.
Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok podľa potrieb objednávateľa.
Faktúry budú vystavené v súlade s uplatnenými objednávkami so splatnosťou do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ požaduje dovoz v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 14.00 hod.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a/alebo technickej špecifikácie predmetu rámcovej dohody je podstatným porušením
zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Dodávateľ preberá záväzok, že dodaný predmet zmluvy bude od dátumu dodania po dobu vyznačenú na tovare, resp. na
dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti spôsobilý na obvyklý účel k dátumu dodania vždy čerstvý a zdravotne
nezávadný.
Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný objednávateľovi vyznačiť jeho minimálnu trvanlivosť (ďalej len ,,záručná
doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch a krajinu pôvodu.
Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne
čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikovaný objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
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..
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
3

3.3

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

celý predmet zákazky

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000
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3.4

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 vrátane DPH: 5 470,00 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 30.09.2019 10:04:02
Objednávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MIK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

