
Rámcová dohoda č. Z20196281_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: ZELEX, s.r.o.
Sídlo: Kuraľany 49, 93564 Kuraľany, Slovenská republika
IČO: 47559870
DIČ: 2023959322
IČ DPH: SK2023959322
Číslo účtu: SK0202000000003222871956
Telefón: 00421905706603

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerstvá zelenina, ovocie, zemiaky
Kľúčové slová: Mrkva, petržlen, zeler, kapusta hlávková, zemiaky, paprika, rajčiny, karfiol, jablká, banány
CPV: 03221110-0 - Koreňová zelenina; 03212100-1 - Zemiaky; 03221410-3 - Kapusta; 

03222320-2 - Jablká, hrušky a dule; 03222111-4 - Banány; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čerstvá zelenina, ovocie, zemiaky

Funkcia

Čerstvá zelenina, zemiaky, ovocie  - pre účely stravovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mrkva praná kg 500

Petržlen kg 300

Zeler kg 100

Zeler nový ks 20

Kaleráb (obdobie VIII - V) kg 100

Kaleráb (obdobie VI - VII) ks 200

Karfiol (obdobie VI - IX) kg 100

Karfiol (obdobie X - III) kg 50

Zemiaky nové (obdobie IV - VII) kg 1000

Zemiaky, varný typ B (obdobie VIII - III) kg 6000

Kel kg 100

Cibuľa kg 1000
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cibuľka zväzky 200

Cesnak kg 50

Paprika (obdobie V - X) kg 150

Paprika (obdobie XI - IV) kg 150

Rajčiny voľné, (obdobie V - X) kg 150

Rajčiny voľné, (obdobie XI - IV) kg 150

Kapusta biela hlávková kg 200

Kapusta kvasená kg 130

Uhorka šalátová kg 350

Šalát hlávkový (obdobie IV - VI) ks 300

Šalát hlávkový (obdobie VII - III) ks 300

Reďkovka červená (obdobie III - V) zväzky 150

Reďkovka červená (obdobie VI - II) zväzky 150

Jablká  (obdobie VII - XI) kg 1000

Jablká  (obdobie XII - VI) kg 800

Hrušky kg 300

Šalát ľadový ks 150

Brokolica kg 100

Hrozno stolové (obdobie VIII - X) kg 200

Hrozno stolové (obdobie XI - VII) kg 200

Mandarínky bez kôstkové kg 400

Banány kg 2000

Pomaranče kg 500

Kivi kg 150

Melón červený kg 500

Nektárinky kg 300

Broskyne (obdobie VII - IX) kg 200

Broskyne (obdobie X - VI) kg 200

Citróny kg 80

Pór kg 80

Marhule (obdobie VI - VIII) kg 300

Melón žltý kg 200

Petržlen nový zväzky 50

Kapusta červená hlávková kg 50

Kapusta čínska kg 200

Šampiňóny čerstvé, voľné kg 50

Reďkovka biela guľatá zväzky 200

Slivky kg 200

Ananás kg 200

Kapia červená kg 300

Čerešne kg 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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

Zvýšenie alebo zníženie objemu jednotlivých druhov tovaru zo 
strany obstarávateľa je prípustné s prihliadnutím na zachovanie 
celkového objemu zákazky.
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Akosť 1.trieda

Všetky druhy objednávaného tovaru
Čerstvé, zdravé, nepoškodené, bez známok hniloby, bez škodcov, 
bez nadmernej povrchovej vlhkosti, bez cudzieho pachu alebo 
chuti, bez akýchkoľvek cudzích látok

Predpokladané množstvá tovarov v Technickej 
špecifikácii predmetu sú uvádzané na dobu 12 
mesiacov.

Množstvá jednotlivých druhov tovarov slúžia pre potreby 
súťaže.

Dodávka tovaru bude realizovaná počas trvania zmluvného vzťahu
na základe objednávok.

Genetická modifikácia Nie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia do skladu potravín na adrese objednávateľa

Celkové množstvá a sortiment jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne 
množstvá tovaru a sortiment v závislosti od počtu a zloženia stravníkov špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

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 "Čerstvá zelenina, 
ovocie, zemiaky"

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy - pred jej plnením s rozpisom JC, sadzby
DPH a ceny bez DPH a s DPH, ako aj celkovej ceny bez DPH a s DPH.

Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov alebo do vyčerpania zmluvného finančného objemu, podľa toho ktorá 
zo skutočností nastane skôr.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Tovar Objednávateľovi na základe čiastkových objednávok Objednávateľa v rozsahu 
uvedenom v jednotlivých objednávkach. Objednávky sa predložia deň vopred do 11.00 hod. elektronickou poštou prípadne 
telefonicky.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar 3-krát týždenne počas pracovných dní v čase od 7,00 do 11,00 hod., 
pokiaľ sa nedohodnú inak.

Súčasne s objednaným tovarom bude Objednávateľovi predložený dodací list potvrdený od Dodávateľa s rozpisom sortimentu,
množstva a JC bez DPH a s DPH, ako aj celkovej sumy bez DPH a s DPH.

Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví 
dekádne. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra a dodací list musia mať čitateľne vyplnené 
všetky časti predpísaného tlačiva, napr. číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť 
tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.

Doprava Tovaru na miesto určenia bude vykonávaná vozidlami s oprávnením a schválením na prepravu potravín v súlade s 
platnou legislatívou SR a v súlade s Potravinovým kódexom SR.

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 najneskôr do konca toho istého 
pracovného dňa.

V prípade ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaký alebo porovnateľný 
druh Tovaru ako je obsiahnutý v Zmluve, pričom rozdiel medzi jednotlivými cenami je vyšší ako 5%, zaväzuje sa Dodávateľ 
poskytnúť Objednávateľovi zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou a cenou na relevantnom trhu.

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 Premet zmluvy alebo v článku Zmluvné podmienky sa 
bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

Názov Upresnenie

Do 3 dní od uzatvorenia Zmluvy 
pred samotným plnením je 
Dodávateľ povinný predložiť doklad 
o oprávnení dodávať predmet 
zákazky.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Do 3 dní od uzatvorenia Zmluvy 
pred samotným plnením je 
Dodávateľ povinný predložiť doklad 
o registrácii prevádzkárne, súhlas 
štátneho orgánu s výrobou, 
skladovaním a distribúciou 
predmetu zákazky.

Porušenie  tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 3 dní od uzatvorenia Zmluvy 
pred samotným plnením je 
Dodávateľ povinný predložiť platný 
certifikát dopravného prostriedku 
určeného na prepravu predmetu 
zákazky. V prípade, ak Dodávateľ 
bude vykonávať dodávku Tovaru na
základe zmluvného vzťahu s 
Dopravcom, predloží Kupujúcemu 
platnú Zmluvu uzatvorenú medzi 
ním a Dopravcom a požadovaný 
certifikát na motorové vozidlá, ktoré 
sú spôsobilé a budú používané na 
prepravu predmetu zákazky.

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

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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 832,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 799,00 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.
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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 28.02.2019 14:32:02

Objednávateľ:
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ZELEX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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