Rámcová dohoda č. Z201922894_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Centrum sociálnych služieb ORAVA
Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
00632783
2020573346

0903 518056

Dodávateľ:
Obchodné meno:

INMEDIA, spol. s r.o.

Sídlo:

Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

36019208

DIČ:

2020066829

IČ DPH:

SK2020066829

Číslo účtu:

SK2211110000006619429000

Telefón:

0455363008

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mlieko a mliečne výrobky

Kľúčové slová:

Mlieko a mliečne výrobky

CPV:

15511000-3 - Mlieko; 15512000-0 - Smotana; 15512900-9 - Smotana na šľahanie;
15500000-3 - Mliečne výrobky; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov; 15530000-2
- Maslo; 15543100-7 - Syr s modrou plesňou; 15544000-3 - Tvrdý syr; 15551300-8 - Jogurt;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mlieko a mliečne výrobky

Funkcia
Mlieko a mliečne výrobky určené na prípravu jedál, alebo na priamu konzumáciu
Technické vlastnosti

Jednotka

Mlieko tvanlivé 1,5% kravské mlieko, ošetrené UHT
ohrevom, homogenizované, tetrapakové balenie 1 l

ks

6800

Mlieko s predĺženou trvanlivosťou 2 %, tetrapakové
balenie 1 l

ks

6200

Mlieko tekuté sójové 1 l

ks

70

Zakysanka 200 ml

ks

6560

Bryndza, obsah sušiny minimálne 40 %

kg

200

Ochutené mlieko 250 ml, 1,3 % tuku

ks

3200

Tvaroh mäkký, 8 % tuku

kg

350

Sušené mlieko sójové 400 g

ks

280

Sušené mlieko Laktino 400 g

ks

26

Syrokrém smotanový 150 g, 50 %

ks

4600
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Minimum

Maximum

Presne

Syr tavený rozotierateľný trojuholníkový, 140 g, 48 %
bez príchute

trojuholníkov

2200

Syr s modrou plesňou

kg

100

Eidam tehla 45 %

kg

400

Eidam tehla údený 45 %

kg

45

Smotana na šľahanie 33 %, 1 l, homogenizovaná,
tetrapakové balenie

ks

85

Smotana na šľahanie 33 %, 0,250 ml.

ks

1500

Smotana kyslá, 16 %, 200 ml.

ks

340

Maslo čerstvé tradičné, min. 87 % (250 g, 125 g, 100 g)

kg

510

Maslo rastlinné RAMA*, 400 g, 60 % tuku

ks

1555

Mliečna termizovaná nátierka s obsahom mliečneho tuku
najmenej 31 %, bez príchute - natur, 1 ks/150 g

ks

610

Mliečna termizovaná nátierka s obsahom mliečneho tuku
najmenej 31 %, s príchuťou bryndze, eidamu, šunky,
byliniek, 1 ks/150 g

ks

440

Tatárska omáčka 225 g, plnotučná

ks

170

Majolenka 225 ml

ks

130

Termizovaný tvarohový dezert, podiel tvarohu min. 48 %
- 1 ks/90 g s príchuťou kakao, vanilka

ks

9200

Termizovaný tvarohový dezert, podiel tvarohu min. 48 %
- 1 ks/125 g, s príchuťou kakao, vanilka

ks

3940

Puding so šľahačkou rôzna príchuť 200 ml. - 210 ml.

ks

2265

Jogurt smotanový biely, 150 g, 4 %

ks

2600

Jogurt ovocný s obsahom tuku 3,5 %, obsah ovocnej
zložky min. 6 % - 1 ks 135 g, s príchuťou - jahoda,
marhuľa, čučoriedka, broskyňa, lesná zmes

ks

5220

Smotanový jogurt s príchuťou - kakao, vanilka 1 ks/135
g

ks

3010

Jogurtový nápoj 310 ml

ks

1500

Jógurt sójový 150 ml

ks

1200

Jogurt bezlaktozový 150 ml

ks

1650

Droždie čerstvé 42 g, bal. kocky

ks

2200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia 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..
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..
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach vrátane
dopravy na miesto plnenia a jeho následné vyloženie.

Strana 2 z 4

Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podpísanú a opečiatkovanú podrobnú cenovú ponuku s
jednotkovými cenami s DPH podľa jednotlivých položiek podľa výsledku obstarávania EKS. Podpísanú a opečiatkovanú
cenovú ponuku zašle dodávateľ prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte PDF
Dodávky tovaru musia spĺňať znenia Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými
právnymi predpismi podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 2143/2006-100 a
vyhlášky 132/2014 Ministerstva pôdohospodárstva
Dodávka a dovoz tovaru na miesto plnenia sa bude uskutočňovať na základe čiastkových objednávok obsahujúcich informáciu
o množstve a druhu požadovaného tovaru a mieste dodania.
Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré predávajúci vyhotoví
minimálne 1x v mesiaci s náležitosťami potrebnými pre fakturáciu. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní
odo dňa doručenia faktúry.
Do 3 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy víťazný uchádzač predloží platný certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, že uchádzač disponuje motorovými vozidlami, ktoré sú spôsobilé na prepravu na základe Dohody o
medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných alebo prepravných prostriedkoch používaných na
takúto prepravu (ATP). Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu požadovaného dokladu.
Doprava tovaru do miesta plnenia musí byť vykonávaná vozidlami s oprávnením a schválením na prepravu potravín v súlade s
platnými všeobecne záväznými predpismi SR.
Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi pri dodaní tovaru dodací list s údajmi o množstve, jednotkovej ceny s DPH a
druhu dodaného tovaru.
Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročiť 1/3 doby spotreby, trvanlivosti alebo záručnej doby
vyznačenej na dodacom liste. Podľa Potravinárskeho kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet
zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba prekročila 1/3 doby spotreby.
Tovar sa bude považovať za dodaný potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po
vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu
sortimentu dodaného tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
V prípade ak objednávateľ na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho
nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol o nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé
vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hod. od uplatnenia reklamácie objednávateľom
Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje na možnosť odstúpenia od zmluvy a
požadovať náhradu vzniknutej škody.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celé predpokladané množstvo tovaru.
Pôvod predmetu zákazky z krajín EÚ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadania predloženia dokladov
preukazujúcich pôvod predmetu zákazky.
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). 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 tovar dodaný v priebehu 6 mesiacov. 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/.
Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje - ponúkaný tovar nebude v požadovaných, respektíve
odsúhlasených náhradných veľkostných baleniach ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a
dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - nepredloženie dokladov preukazujúcich pôvod predmetu zákazky z krajín EÚ do 5
pracovných dní od dňa ich vyžiadania. - zloženie výrobkov bude pod minimálnymi špecifikovanými hodnotami.
Predmet plnenia musí spĺňať vyhlášku : č. 243 o požiadavkách na označovanie potravín Z.z. č. 243/2015.
Obal bude obsahovať údaje v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín. Minimálne však bude obsahovať údaje týkajúce sa výrobcu, baliarne
alebo distribútora, krajiny pôvodu, najneskorší dátum spotreby, obsah jednotlivých zložiek potraviny (obsah tukov, vody a
ďalších zložiek), čistú hmotnosť potraviny. Obaly všetkých produktov budú čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné.
Dodávateľ do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie
predmetu zákazky.
Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 24 hodín po akceptovaní telefonickej, e-mailovej alebo písomnej objednávky.
Dodávky tovarov budú realizované na základe čiastkových objednávok 2 x do týždňa (utorok a piatok) počas trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia, t.j. od 1.8.2019 do 31.7.2020, resp. do doby
naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Tvrdošín

Obec:

Medvedzie

Ulica:

Medvedzie 136

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 28 166,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 33 800,00 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 26.07.2019 16:02:01
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb ORAVA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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