Rámcová dohoda č. Z201924691_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:

Rôzne potraviny I

Kľúčové slová:

mlynské výrobky, rastlinné oleje, koreniny, cestoviny, chuťové prísady, trvanlivé potraviny

CPV:

15612100-2 - Pšeničná múka; 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady; 15850000-1 Cestoviny; 15820000-2 - Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Rôzne potraviny

Funkcia
Predmetom zákazky je výber dodávateľa trvanlivých potravín pre stravovaciu prevádzku.
Technické vlastnosti

Jednotka

Múka hladká

kg

2000

Múka polohrubá

kg

1650

Múka hrubá

kg

460

Solamil 200 g

ks

100

Puding kakaový 1000 g

kg

85

Puding vanilkový 1000 g

kg

93

Puding jahoda/malina 1000 g

kg

48

Puding na dukátové buchtičky

kg

15

Puding karamel 40 g

ks

180

Puding čokoládový 45 g

ks

655

Puding Zlatý klas 40 g

ks

90

Detská krupica 500 g

ks

480
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Minimum

Maximum

Presne

Muffin v prášku

kg

2

Kukuričné lupienky 350 g

ks

90

Ovsené vločky 400 g

ks

400

Krupica kukuričná 500 g

ks

120

Krúpy 500 g

ks

80

Ryža guľatá I. akosť 1 kg

kg

2200

Strúhanka 500 g

ks

543

Strúhanka

kg

560

cukor kryštálový 1 kg

ks

3300

cukor práškový 1 kg

ks

240

cukor vanilkový, 8 g

ks

700

Čaj 50 g ovocný/bylinkový, porcovaný

ks

3000

Čaj 50 g porciovaný čierny

ks

1860

Káva melta 500 g

ks

270

Káva Caro 200 g

ks

70

Granko 250 g

ks

140

Kakao 100 g

ks

150

Cereálne guličky - bezlepkové

ks

30

Dia oplátka - Ela* čokoládová 25 g

ks

452

Dia oplátka máčaná 25 g

ks

430

Doboška kakaová/orechová Horalka* 50 g

ks

1212

Doboška - Kávenka* 50 g

ks

1250

Doboška - Mila* 50 g

ks

1340

Perník máčaný jahodový/slivkový 60 g

ks

680

Sušienka bezmliečna BB 60 g

ks

690

Sušienka Disko* 165 g

ks

300

Sušienka Zlaté oblátky Opavia* 146 g

ks

960

Sušienka Marína 100 g

ks

600

Sušienka Zlatý Club* 140 g

ks

320

Piškóty detské 120 g

ks

480

Piškóty diabetické, 120 g

ks

350

Piškóty bezlepkové, 120 g

ks

300

Nugeta - Diabeta 20 g

ks

320

Nutella 20 g

ks

720

korenie mleté čierne, 20 g

ks

600

korenie čierne celé, 20 g

ks

220

korenie nové celé 20 g

ks

135

korenie Oregano, 7 g

ks

120

Mletá paprika sladká 40 g

ks

1100

Tekuté polievkové korenie 160 ml

ks

200

Tekuté korenie - Sójová omáčka 170 ml

ks

60

Worchestrová omáčka, 170 ml

ks

4

majoránka, 5 g

ks

290

Bobkový list 10 g

ks

160

med včelí pravý, 500 g

ks

35

med včelí pravý, 250 g

ks

60

med včelí pravý, 20 g

ks

1050
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citronka 250 ml

ks

45

sirup ovocný 0,7 l plastové balenie

ks

1754

čokoláda horká 100 g

ks

220

čokoláda mliečna 100 g

ks

620

čokoláda DIA 50 g

ks

160

čokoládová tyčinka/banán v čokoláde 40 g

ks

800

čokoládová tyčinka/malina/jahoda v čokoláde 40 g

ks

320

umelé sladidlo 10 g

ks

160

umelé sladidlo práškové 200 g

ks

10

soľ, 1 kg

ks

700

škorica mletá, 20 g

ks

120

Hrozienka 100 g

ks

100

petržlenová vňať, sušená, 250 g

ks

90

pažitka sušená, 100 g

ks

20

mandle lúpané

kg

50

rasca celá, 30 g

ks

510

prášok do pečiva, 12 g

ks

200

muškátový orech 20 g

ks

20

rasca celá, 20 g

ks

130

vegeta Knor* - 1 kg

kg

55

horčica plnotučná 400 g

ks

400

Bujón slepačí

kg

80

Bujón hovädzí

kg

100

Vývar rybací

kg

8

Bujón hubový

kg

50

Droždie sušené 10 g

ks

1100

Ocot kvasný 8 %, 1 l

ks

220

guľašový základ

kg

5

Závarka zeleninová

kg

30

Fix na bolonské špagety

kg

13

Základ na mleté mäso

kg

22

Základ na zverinu

kg

25

Grilovacie korenie 50 g

ks

50

Závarka do polievky, knedlíčky, 2 kg

kg

16

Huby sušené 20 g

ks

345

Cestoviny vaječné - široké rezance, 5 kg

kg

450

Cestoviny vaječné Maggi* - kolienka, 5 kg bal.

kg

1135

Cestovina vaječná - kolienka stredné, 500 g

ks

150

Cestovina vaječná - vretená, 5 kg bal.

kg

500

Cestovina vaječná - nitovky, 400 g

ks

200

Cestovina vaječná - fliačky, 5 kg ba.

kg

240

Cestovina slovenská ryža, 400 g

ks

530

Cestovina vaječná - špagety, 5 kg bal.

kg

150

Cestovina Tarhoňa

kg

225

Cestovina vaječná - abeceda/písmenka, 400 g

ks

110

Cestovina vaječná - rajbanička, 200 g

ks

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH.
3. Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov. Začiatok plnenia dodávateľovi vzniká dňom
platnosti rámcovej dohody.
4. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedenú jednotku ( kg, ks a bal. ) pri predmete zákazky.
5. Víťazný uchádzač do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody predloží v pdf (naskenovanej) forme: doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra), - doklad rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzkareň, alebo potvrdenie o
registrácií prevádzkarne potravinárskeho podniku, alebo doklady vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva:
potvrdením o registrácií skladu, distribútora a prepravcu potravín.
6. Víťazný uchádzač predloží Cenovú ponuku - Prílohu č. 1 jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena
bez DPH, výška DPH a jednotková cena s DPH do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody.
7. Víťazný uchádzač predloží do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody Zoznam subdodávateľov
predávajúceho - príloha č. 2, ktorí sú poverení vykonaním časti tejto rámcovej dohody. V prípade, že uchádzač neuvažuje so
subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00 %.
8. Víťazný uchádzač predloží do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody kontaktné údaje na nahlasovanie
objednávok v rozsahu meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e - mailová adresa.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.
10. Predávajúci sa zaväzuje, že cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.
11. Predávajúci vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku registroval všetky svoje prevádzkarne,
prostredníctvom ktorých bude plniť túto rámcovú dohodu na príslušnom orgáne úradnej kontroly potravín a že táto registrácia
je v čase uzavretia tejto rámcovej dohody platná a účinná.
12. Predávajúci vyhlasuje, že je spôsobilý plniť predmet tejto rámcovej dohody v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o
potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi
predpismi na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické
postupy používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah
a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh.
13. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho priebežne počas trvania tejto rámcovej dohody predávať a
dodávať kupujúcemu riadne a včas potraviny – rôzne potraviny, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto
rámcovej dohody (ďalej len „tovar“), a to na základe objednávok kupujúceho a za podmienok uvedených v tejto rámcovej
dohode a v príslušnej objednávke a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu
v súlade s touto rámcovou dohodou.
14. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je stanovený ako výsledok verejného obstarávania.
Predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené v časti 1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu. Kupujúci sa
nezaväzuje vyčerpať maximálny finančný limit objednávok, ani vyčerpať predpokladané množstvo dodávaného tovaru a
vyhradzuje si právo objednávať tovar podľa svojich potrieb.
15. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody,
alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
16. Kupujúci formou objednávky upraví podľa svojich potrieb podmienky kúpy tovaru – množstvo a druh tovaru, miesto a
termíny dodania v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody.
17. Objednávky bude kupujúci realizovať telefonicky, alebo elektronicky e – mailom podľa aktuálnej potreby kuchyne a to v
periodicite v zmysle nasledovných predpokladaných termínov dodávok: lehota dodania predmetu kúpy kupujúcemu 2 x –
týždenne : utorok a piatok, v čase od 07.00 hod. – 13.00 hod. a podľa požiadavky objednávateľa do 24 hodín odo dňa
nahlásenia objednávky.
18. Objednávka musí obsahovať: špecifikáciu druhu a množstva tovaru, termín dodania.
19. Objednávky kupujúceho nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani minimálnou cenou za
objednávaný tovar v jednej dodávke.
20. Lehota na dodanie tovaru: Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe
jednotlivých objednávok kupujúceho v termíne dodania podľa objednávky, pričom kupujúci bude spravidla objednávať tovar
podľa aktuálnej potreby kuchyne.
21. E – mailová objednávka sa považuje za doručenú do dispozície predávajúceho, ak kupujúcemu príde notifikácia o tom, že
e – mail bol doručený na e – mailovú adresu predávajúceho. Telefonická objednávka sa považuje za doručenú do dispozície
predávajúceho momentom, kedy predávajúci telefonicky potvrdí jej prijatie.
22. Momentom doručenia objednávky do dispozície predávajúceho, je predávajúci objednávkou viazaný a začína mu plynúť
lehota na dodanie tovaru.
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23. Predávajúci nie je objednávkou viazaný len vtedy, ak obratom kupujúcemu oznámi, že u neho nastali okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, za ktoré sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku, alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a
ďalej, že by túto prekážku mohol predvídať.
24. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa však nepovažuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď bol predávajúci v
omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú
obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
25. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že nie je schopný dodať tovar podľa objednávky kupujúceho a/alebo ak bude
predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, kupujúci si vyhradzuje právo objednať tovar od iného predávajúceho v množstve
nevyhnutnom na pokrytie aktuálnych potrieb kuchyne a časovej tiesne. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od tejto
dohody a/alebo túto dohodu vypovedať, ani nárok kupujúceho na náhradu škody.
26. Ak v objednávke nebude uvedené inak, miestom dodania je sídlo kupujúceho.
27. Predávajúci je povinný na základe objednávky kupujúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke stave
spôsobilom na riadne užívanie a v kvalite podľa tejto rámcovej dohody.
28. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady vrátane zabezpečenia a dodania
všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných povolení v súlade s platnými normami a požiadavkami v
zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť potravín ...
... a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a
požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín, alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich
skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh.
29. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude dodávať bez tiarch, záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam
tretích osôb k cudzej veci.
30. Predávajúci bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami, alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade, ak predávajúci
dodá tovar prostredníctvom prepravcu, alebo iným spôsobom než vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak,
akoby tovar dodával sám.
31. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené na základe dodacieho listu k tovaru v mieste dodania na základe
objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný uvádzať v dodacom liste dátum výroby/dátum spotreby/dátum minimálnej
trvanlivosti pre každý dodávaný tovar tak, aby bolo možné skontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby
spotreby/doby minimálnej trvanlivosti v čase dodania tovaru. V prípade uvedenia označenia Faktúra slúži ako dodací list
kupujúci akceptuje toto označenie.
32. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom predávajúcim. Tým nie je dotknuté
právo kupujúceho vykonať pred prevzatím tovaru prehliadku tovaru a/alebo právo kupujúceho odmietnuť prevziať tovar, ktorý
nie je dodaný riadne a/alebo včas a/alebo v súlade s touto rámcovou dohodou a/alebo ďalšími podmienkami určenými v
objednávke.
33. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu prehliadku tovaru pred jeho prevzatím. Kupujúci si vyhradzuje právo
odmietnuť prevziať tovar, ak nie je dodaný riadne a/alebo včas. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar, pretože nebol dodaný
riadne a/alebo včas, predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne najneskôr do 24 hodín dodať
kupujúcemu tovar bez vád, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote dodania.
34. Kúpna cena za jednotlivé druhy tovaru je dohodnutá podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodou zmluvných strán na predmet zákazky uvedený v bode 1.2 tejto rámcovej dohody.
35. Kúpna cena za tovar je jednotkovou cenou jednotlivých tovarov vrátane DPH a je cenou maximálnou. Kúpna cena podľa
prvej vety tohto bodu je stanovená vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane
dopravy do miesta dodania, nákladov na obal a balenie tovaru a nákladov na vybavenie povolení.
36. Kupujúci nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu).
37. Kúpnu cenu za tovar je možno zmeniť len vtedy, ak dôjde k zmene sadzby DPH. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 – Cenová
ponuka tejto rámcovej dohody nie je možné inak jednostranne meniť (zvyšovať) zo strany predávajúceho.
38. Kupujúci si v súlade s § 42 ods. 12 až 15 zákona o VO vyhradzuje právo prehodnocovať kúpnu cenu za jednotlivé druhy
tovaru smerom nadol s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu. Za týmto účelom si zmluvné
strany dohodli nasledujúce pravidlá pre zisťovanie cien a spôsob úpravy kúpnej ceny smerom nadol:
a) relevantným trhom je trh Slovenskej republiky,
b) obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu kúpnej ceny
za tovar tzn. prvý krát sa ceny budú porovnávať po uplynutí 6 – tich mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody,
c) pri porovnaní cien sa bude vychádzať z troch cenových ponúk na identické tovary, a ak ich niet, tak z troch cenových ponúk
na zastupiteľné tovary,
d) zisťovanie cien vykoná kupujúci elektronicky formou prieskumu trhu e – mailom,
e) pokiaľ kupujúci prieskum trhu zistí, že ceny na trhu sú nižšie ako kúpna cena podľa tejto rámcovej dohody, písomne oznámi
predávajúcemu, aby od doručenia oznámenia začal dodávať príslušný druh tovaru za kúpnu cenu určenú v sume priemeru
medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu,
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f) ak predávajúci oznámi, že nie je schopný dodávať tovar za kúpnu cenu určenú v sume priemeru medzi tromi najnižšími
cenami zistenými na trhu alebo ak predávajúci nedodá tovar za takto zníženú kúpnu cenu, kupujúci má právo vypovedať túto
rámcovú dohodu vo výpovednej lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede predávajúcemu.
39. Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu tovaru dodaného a prevzatého tovaru po každej jednotlivej dodávke.
40. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za predpokladu, že tovar bol dodaný
riadne a včas a v súlade s touto rámcovou dohodou a prípadne ďalšími podmienkami bližšie určenými kupujúcim v
objednávke. Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený kupujúcim.
41. Faktúra je splatná do 30 – tich dní odo dňa doručenia faktúry spolu s dodacím listom potvrdeným kupujúcim. Deň
zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
42. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou a jej prílohou musí byť
dodací list potvrdený kupujúcim. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp.
budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo v prípade, ak faktúra nebude obsahovať potvrdený dodací list
a/alebo v prípade, ak dodací list bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť
pred jej splatnosťou.
43. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 30 – dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia
kupujúcemu.
44. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase jeho dodania kupujúcemu neprekročí prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby,
alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti.
45. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť a to minimálne do uplynutia doby spotreby/doby minimálnej trvanlivosti.
46. Predávajúci zodpovedá za kvalitu, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť a bezpečnosť dodaného tovaru, ktorý musí byť
dodaný v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na
zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých
potravín, ....
... ich skupín, alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi,
ich umiestňovanie na trh, ako aj v súlade s ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi z tejto rámcovej dohody.
47. Pri plnení tejto rámcovej dohody je predávajúci povinný dodržiavať požiadavky a postupy na uvedené v Potravinovom
kódexe Slovenskej republiky, v osobitných predpisoch SR a EÚ, v hygienických a v technických normách, ktoré sa vzťahujú na
tovar, ktorý je predmetom tejto rámcovej dohody.
48. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom liste ako deň prevzatia tovaru kupujúcim.
49. Predávajúci zodpovedá za faktické a za právne vady tovaru, ktoré mal tovar v čase jeho dodania kupujúcemu, aj keď vyšli
najavo až neskôr, alebo ktoré vznikli a vyšli najavo počas záručnej doby.
50. Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru elektronicky e – mailom do 48 hodín od ich zistenia.
51. Predávajúci je na základe reklamácie kupujúceho povinný poškodený (vadný) tovar vymeniť za bezvadný tovar, čo bude
vykonané bezodplatne najneskôr do 3 dní od reklamovania vady kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo požadovať namiesto
výmeny poškodeného (vadného) tovaru, vrátenie kúpnej ceny.
52. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne vplyvom neodborného zásahu,
nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou,
skladovaním, alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie a/alebo na obale tovaru.
53. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
54. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru kupujúcim.
55. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške podľa
predpisov obchodného práva.
56. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto rámcovej dohode alebo vyplývajúcu z tejto
rámcovej dohody, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny stanovenej pre konkrétny tovar v
objednávke. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.
57. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru o viac ako 1 kalendárny deň a/alebo nedodanie tovaru vôbec a/alebo
oznámenie predávajúceho, že nie je schopný dodať tovar podľa objednávky kupujúceho sa považuje za podstatné porušenie
tejto rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť.
58. Opakované (min. 2 x počas trvania rámcovej dohody) dodanie vadného a/alebo nekvalitného tovaru a/alebo tovaru, ktorý v
čase dodania prekročil prvú tretinu doby spotreby/doby minimálne trvanlivosti, alebo opakované (min. 2 x počas trvania
rámcovej dohody) porušenie inej povinnosti, ktorá pre predávajúceho vyplýva z tejto rámcovej dohody, sa považuje za
podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť.
59. Ak predávajúci po nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody stratí spôsobilosť vyžadovanú zákonom o VO a/alebo
stratí iné právne, alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto rámcovej dohody a/alebo ak sa po nadobudnutí účinnosti
tejto rámcovej dohody ukáže nepravdivým vyhlásenie predávajúceho v bode 11 alebo bode 12 tejto rámcovej dohody,
považuje sa to za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť.
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60. Kupujúci je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť, ak:
a) predávajúci podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto rámcovej dohody,
b) predávajúci poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto rámcovej dohody iným než podstatným spôsobom a takéto
porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho trvajú viac ako 60 dní,
d) predávajúci stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a/alebo stratil iné právne, alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto rámcovej dohody a/alebo sa po
nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody ukázali nepravdivými vyhlásenia predávajúceho v bode 11, alebo v bode 12 tejto
rámcovej dohody,
e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto rámcová dohoda bolo konštatované porušenie
zákona,
f) na majetok predávajúceho je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku a/alebo
je predávajúcemu povolená reštrukturalizácia a/alebo predávajúci vstúpi do likvidácie, preruší, alebo iným spôsobom skončí
svoju podnikateľskú činnosť a/alebo poskytovateľ predá svoj podnik alebo časť podniku,
g) u predávajúceho prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgán a tieto
zmeny nie sú pre objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné a/alebo nie sú súladné so zákonom o VO,
h) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že predávajúci sa pri získaní zákazky, ktorej
výsledkom je táto rámcová dohoda, dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak poskytovateľ iným nedovoleným
spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od rámcovej dohody podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
j) z iných zákonných dôvodov.
61. V prípade odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán k dátumu nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od dohody. Účinky odstúpenia od dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
62. Obe zmluvné strany môžu dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
63. Kupujúci môže vypovedať túto rámcovú dohodu aj z dôvodu uvedeného v bode 38 tejto rámcovej dohody.
64. Predávajúci môže poveriť vykonaním časti tejto rámcovej dohody len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 Zoznam subdodávateľov, porušenie tejto povinnosti poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody.
65. Pri vykonávaní časti plnenia tejto rámcovej dohody subdodávateľom má predávajúci zodpovednosť, akoby plnenie
vykonával sám.
66. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
67. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody: K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po
odsúhlasení kupujúcim na základe aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov dodatkom k tejto rámcovej dohode.
Predávajúci je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena
subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj
nového subdodávateľa, ...
... percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k tejto rámcovej dohode, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam
subdodávateľov).
68. Kupujúci udelí písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak bude mať preukázané, že v
prípade, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je takýto
subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
69. Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto
rámcovej dohody subdodávateľom nastane u predávajúceho až po uzavretí rámcovej dohody.
70. Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre poskytovateľa vyplýva z bodov 64 - 69 sa považuje za podstatné porušenie tejto
rámcovej dohody.
71. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešiť osobným rokovaním o možnej dohode.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto dohody sa riadia slovenským
právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu podľa sídla odporcu.
72. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody je Príloha č. 1 - Cenová ponuka a Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov.
73. Výrobky označené * môžu byť nahradené ekvivalentnými výrobkami, ktoré však spĺňajú požiadavku min. % obsahu
základných zložiek ako i kvalitatívnu úroveň príkladových výrobkov ozn. *.
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Tvrdošín

Obec:

Tvrdošín

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: 24 270,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 124,00 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 14.08.2019 14:36:01
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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