
Rámcová dohoda č. Z20214706_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:
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
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Kľúčové slová: Dodávka potravín pre stravovacie zariadenie, cestoviny, koreniny, nápoje, pochutiny, 

sterilizované potraviny, kompóty, šaláty, cukor, čaj, kakao, čokoláda, džem, sterilizovaná 
zelenina, sterilizované ovocie, nátierky, soľ, kečup, pretlak paradajkový, horčica, 
konzervované ryby, olej.

CPV: 15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty; 15800000-6 - Rôzne 
potravinárske výrobky; 15820000-2 - Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky; 
15831000-2 - Cukor; 15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky; 15850000-1 - Cestoviny; 
15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty; 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady; 
15882000-4 - Diétne výrobky; 15897200-4 - Výrobky v konzerve; 15980000-1 - 
Nealkoholické nápoje; 15332400-8 - Konzervované ovocie; 15331400-1 - Nakladaná 
a/alebo konzervovaná zelenina; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Funkcia

Zabezpečenie dodávky základných a dlhodobo skladovateľných potravín v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb 
objednávateľa vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Múka hladká 1000 g ks 400

Múka polohrubá výberová 1000 g ks 500

Múka hrubá 1000 g ks 1000

Cukor kryštál 1000 g ks 1000

Cukor práškový 1000 g ks 200

Soľ jedlá 1000 g ks 150

Cestoviny kolienka 5000 g ks 450

Detská výživa rôzne druhy 190 g ks 1000
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Paprika červená sladká, mletá 40 g ks 500

Slovenská ryža 5000 g ks 200

Cestoviny niťovky 5000 g ks 100

Cestoviny fliačky 5000 g ks 100

Detské piškóty okrúhle 120 g ks 700

Cestoviny špagety 5000 g ks 50

Ryža guľato zrnná lúpaná 1000 g ks 300

Ryža guľato zrnná lúpaná 5000 g ks 200

Cestoviny vretená 5000 g ks 100

Tarhoňa 5000 g ks 200

Olej stolový 1 l ks 310

Ocot kvasný 8 % 1 l ks 50

Hrach suchý 500 g ks 100

Sója 450 g ks 20

Jačmenné krúpy 500 g ks 70

Ovsené vločky 400 g ks 100

Šošovica suchá 500 g ks 200

Fazuľa suchá biela, farebná 500 g ks 150

Cvikla sterilizovaná kocky 650 ml ks 350

Hrášok sterilizovaný 700 ml ks 300

Lečo zeleninové 670 g ks 500

Fazuľové struky sterilizované 680 ml ks 200

Uhorky sterilizované 700 ml ks 250

Kapusta sterilizovaná 700ml ks 200

Majoránka 5 g ks 200

Sirup ovocný rôzne druhy 1 l ks 200

Rasca mletá 20 g ks 200

Kápia sterilizovaná 650 g ks 100

Instantná káva bez kofeínu 180 g ks 150

Paštéta - nátierka 115 g ks 400

Sardinky v oleji 125 g ks 50

Mak mletý 1000 g ks 80

Džús Helo 1 l ks 300

Minerálna voda rôzne druhy 1,5 l ks 800

Puding BB 250 g ks 150

Paradajkový pretlak 700 g ks 200

Džem rôzne druhy 340 g ks 400

Džem rôzne druhy 4000 g ks 20

Nutela 400 g ks 50

Kakao 100 g ks 200

Šalát sterilizovaný 700 ml ks 200

Granko čokoládové 225 g ks 150

Frapko ovocné 200 g ks 150

Puding ovocný rôzne druhy 37 g ks 30

Chren 160 g ks 150

Vianočné oblátky 60 g ks 66

Čaj ovocný rôzne druhy 40 g ks 600
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Čaj čierny Pigi 30 g ks 150

Cukor vanilkový 20 g ks 300

Kôpor sušený 10 g ks 100

Škorica mletá 20 g ks 200

Salónky 400 g ks 62

Petržlenová vňať 7 g ks 150

Korenie čierne mleté 20 g ks 350

Korenie čierne celé 20 g ks 100

Rasca celá 20 g ks 100

Vegeta 1000 g ks 35

Cukríky Jojo Marshmallov 80 g ks 400

Keksy Marina 100 g ks 500

Perník rôzne druhy 60 g ks 700

Cereálie mix 1000 g ks 350

Napolitánky  Kávenky 50 g ks 300

Napolitánky Kakaové rezy 50 g ks 400

Napolitánky Mila 50 g ks 400

Napolitánky Siesta 36 g ks 200

Napolitánky Horalky 50 g ks 300

Keksy Venčeky rôzne druhy 100 g ks 150

Keksy Be-be 50 g ks 300

Napolitánky Lina 60 g ks 300

Čokoláda mliečna 100 g ks 150

Čokoláda Milka rôzne druhy 100 g ks 300

Čokoládová tyčinka Ľadové gaštany 45 g ks 250

Čokoládová tyčinka Rumba 32 g ks 150

Čokoládová tyčinka Kofila 35 g ks 150

Napolitánky Milena 32 g ks 250

Slivkový lekvár 440 g ks 200

Horčica plnotučná 350 g ks 350

Grilovacie korenie 50 g ks 300

Bobkový list 10 g ks 100

Hrozienka 100 g ks 100

Polievkové korenie Magi 160 g ks 150

Hríby sterilizované 425 g ks 100

Čokoládový mikuláš 160 g ks 62

Kyselina citrónová Lemonka 70 g ks 350

Horčica kremžská 340 g ks 150

Slané krekry 100 g ks 300

Slané tyčinky 45 g ks 350

Arašidové chrumky 60 g ks 500

Med kvetový 500 g ks 100

Detská krupica 500 g ks 200

Napolitánky Delisa 33 g ks 300

Čokoládová tyčinka Snicers 50 g ks 300

Čokoládová tyčinka Mars 47 g ks 300

Kompót jahodový 425 g ks 300
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Čokoládová tyčinka Deli 35 g ks 300

Kompót višňový 680 g ks 100

Korenie na ryby 30 g ks 80

Kompót broskyňový 820 g ks 100

Kompót mandarínkový 840 g ks 200

Kompót ananásový 580 g ks 250

Kompót slivkový 700 g ks 200

Prášok do pečiva 13 g ks 50

Dia napolitánky Ela 40 g ks 100

Dia výživa Oviko 190 g ks 100

Dia džem rôzne druhy 20 g ks 50

Dia kompót rôzne druhy 650 g ks 50

Dia čokoláda Dorina 80 g ks 100

Kečup jemný sladký 900 g ks 50

Bujón hovädzí bez glutamanu 1000 g ks 5

Solamil 200 g ks 20

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 "Základné a 
dlhodobo skladovateľné potraviny"

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 t.j. utorok a 
štvrtok, v čase medzi 7,00 hod. - 11,00 hod, pokiaľ sa nedohodnú inak.
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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.

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).

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

Doba trvania zmluvy je na obdobie 12 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody

Prípadnú zmenu ceny je možné vykonať len podľa § 18 odst. 3b) zákona č.343/2015

Verejný obstarávateľ požaduje dodávať objednaný tovar na kusy presne podľa objednávky, t.j. požadujeme rozbaľovanie 
kartónov.

Bezpečnosť potravín. Musí byť dodržaný teplotný reťazec pri dodávkach do kuchýň spoločného stravovania.

Záujemca musí poskytovať systém elektronického objednávania tovaru( E-shop). Nie mailom.

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
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Obec: Lipová
Ulica: 474

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: Zákazka
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

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: 20 450,00 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 18.03.2021 11:42:01

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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