
Rámcová dohoda č. Z20192683_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Sídlo: Lipová č.474, 94102 Lipová, Slovenská republika
IČO: 00587052
DIČ: 2021059524
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 421356572284

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mlieko a mliečne výrobky, vajcia
Kľúčové slová: Dodávka potravín pre stravovacie zariadenie, mlieko, jogurt, smotana, maslo, syr, tvaroh, 

bryndza, termix, veje
CPV: 15500000-3 - Mliečne výrobky; 15510000-6 - Mlieko a smotana; 15530000-2 - Maslo; 

15540000-5 - Syrárske výrobky; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov; 
03142500-3 - Vajcia; 15555000-3 - Zmrzlina a podobné výrobky; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mlieko a mliečne výrobky, vajcia

Funkcia

Zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov, vajec v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb objednávateľa 
vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mlieko polotučné trvanlivé 1,5%  1 l ks 6500

Maslo rastlinné Perla 500 g ks 400

Maslo rastlinné Veto 500 g ks 500

Maslo rastlinné Rama 400 g ks 150

Maslo čerstvé, vyrobené z lahodnej smotany, množstvo 
mliečneho tuku najmenej 82%, 125 g ks 3000

Miláčik mliečny dezert rôzne druhy 80 g ks 800

Jogurt ovocný smotanový rôzne druhy 150 g ks 1000

Smotana na varenie - obsah tuku min 12%, 250 ml ks 800
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Syr prírodný, polotvrdý, zrejúci, plnotučný syr, vhodný na
vyprážanie, tuk v sušine min. 45%, sušina najmenej 56%
hmotnosti. 2500 g

kg 80

Syr tavený Lunex 140 g ks 500

Syr tavený Karička 140 g ks 300

zmrzlina - Nanuk rôzne druhy ks 800

Tvaroh (jemne hrudkovitý, konzumný, polotučný mliečny 
výrobok, kyslo-mliečnej chuti, čerstvý-nevyzretý syr, 
vyrobený z tepelne ošetreného kravského mlieka 2500 g

ks 60

Zakysanka min 3 %, 200 ml ks 350

Termix rôzne druhy 90 g ks 600

Vajcia slepačé, trieda kvality „A“ veľkosť M ks 8500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

všetky produkty spĺňajú kvalitatívne požiadavky 1.triedy kvality podľa 
Potravinového kódexu a platných noriem

trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby, všetky produkty musia
mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby

obaly všetkých produktov
čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na 
obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, 
údaj o množstve, dátum výroby a spotreby

odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo
výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania 
technických vlastností a kvalitatívnych parametrov 
tovaru

pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť 
ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických 
vlastností a kvality.

množstvá a sortiment tovarov sú určené od súčasného 
počtu a zloženia stravníkov a nie sú pre obstarávateľa 
záväzné, nakoľko sa ich počet aj zloženie počas 
zmluvného vzťahu môže zmeniť - zvýšiť, resp. znížiť. Na
základe toho môže obstarávateľ množstvá a sortiment 
upraviť podľa aktuálnych stavov.

zvýšenie, zmena sortimentu alebo zníženie objemu zákazky je 
prípustné za predpokladu neprekročenia celkovej ceny zákazky.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vykládky tovaru do skladovacích priestorov na miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa.

Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v súlade s platnými hygienickými predpismi.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe 
objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho.

Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo
vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo tovaru bude spresňované počas platnosti zmluvy, podľa aktuálnych 
potrieb kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opisnom formulári alebo nový tovar, ktorý v čase 
uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie "Mlieko a mliečne 
výrobky, vajcia"

Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe objednávky kupujúceho.

Fakturácia za každú dodávku tovaru.

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia telefonickej alebo mailovej objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávky tovaru podľa požiadaviek kupujúceho, minimálne dvakrát týždenne v čase medzi
7,00 hod. - 11,00 hod, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne 
požiadavky podľa platných noriem.

Dodávaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby. Dátum spotreby jednotlivých tovarov je čitateľne a zrozumiteľne 
uvedený na každom tovare a zároveň aj v dodacom liste.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje sa 
dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne uvádzaným zložením, respektíve lepším zložením.
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Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a ich 
súčasťou musia byť dodacie listy o dodanom predmete - príslušnom množstve tovaru v príslušnom fakturovanom mesiaci.

Ceny jednotlivých položiek predmetu obstarávania platia po celé zmluvné obdobie, cena je vrátane všetkých nákladov 
dodávateľa spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.

V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé vady tovaru, resp. jeho nesúlad s 
objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar alebo jeho časť. Túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste a 
vadný tovar odovzdá vodičovi, ktorý ho odoberie späť.

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť zrejmé vady tovaru, resp. ho vymeniť.

Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje.

Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej
v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr. Predpokladané množstvo je na obdobie 12 mesiacov. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo nevyčerpať celkový finančný limit.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami bez DPH a s DPH do 3 dní od uzavretia 
zmluvy. Jednotkovú cenu s DPH požadujeme zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy kontaktné údaje oprávnenej osoby pre účely 
zasielania objednávok (meno a priezvisko, telefónne údaje, e-mail).

Pri doprave a vykládke tovaru sa dodávateľ zaväzuje zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty 
vyplývajúce z realizovaných dodávok a objekty objednávateľa, v ktorých sa zdržiava a používa k plneniu predmetu zmluvy 
zabezpečí tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v článku predmet zmluvy alebo v článku zmluvné podmienky sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

Názov Upresnenie

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 
predložiť: potvrdenie Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy o
spôsobilosti podmienok na 
skladovanie uvedených potravín a 
surovín.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 
predložiť: potvrdenie Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy o
spôsobilosti presne uvedených 
motorových vozidiel na prepravu 
uvádzaných tovarov alebo záznam 
z kontroly vykonanej na motorových
vozidlách uchádzača.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Lipová
Ulica: Lipová č. 474

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: skupina produktov
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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 100,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.02.2019 11:14:01

Objednávateľ:
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
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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