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Rámcová dohoda č. Z20206365_Z 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

 Obchodné meno: "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 Sídlo: Komenského č. 29, 93401 Levice, Slovenská republika 

 IČO: 00596825 

 DIČ: 

IČ DPH: 

2021224128 

 Číslo účtu: SK378180000000700036861 

 Telefón: +421366315607 

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: Mrazená zelenina 

Kľúčové slová: potraviny 

CPV: 15331170-9 - Mrazená zelenina; 15894200-3 - Pripravené jedlá; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Položka č. 1: Mrazená zelenina 

Funkcia 

zabezpečenie potravín v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb objednávateľa vrátane dopravy a vyloženia na mieste 

dodania 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Mrazená zeleninová zmes čínska kg   60 

Mrazená zeleninová zmes mochovská kg   200 

Kukurica mrazená kg   30 

Krokety mrazené kg   200 

Brokolica mrazená kg   180 

Špenát mrazený kg   150 

Tekvica mrazená kg   250 
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Hrášok mrazený kg   150 

Knedle slivkové mrazené - tvarohové cesto, polotovar -  

pšeničná múka 30% , tvaroh 24% min., zemiaková 

múčka 14% min., slivkový lekvár 20% min. 
kg 

  

100 

Fazuľka struková zelená mrazená kg   50 

Karfiol mrazený kg   300 

Hranolky mrazené kg   200 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

 dodaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby 

spotreby 

 

Množstvá sú určené od súčasného počtu stravníkov a 

nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet 

počas zmluvného vzťahu môže zvýšiť, resp. znížiť. Na 

základe toho môže obstarávateľ množstvá upraviť podľa 

aktuálnych stavov. 

Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky je prípustné. 

Akosť 1.trieda 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Popis Názov súboru 
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vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 7,00 hod. - do 14,00 hod., dopravu na miesto plnenia zabezpečí 

predávajúci v súlade s platnými hygienickými predpismi 

Splatnosť faktúry od doručenia je 30 dní, faktúra musí obsahovať číslo objednávky, súčasťou faktúry je dodací list, podpísaný 

zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru 

vrátiť bez zaplatenia v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle 

dohodnutých platobných podmienok. 

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu predmetu zákazky. 

Obaly , označenie a preprava tovaru bude v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení 

vrátane vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, platných právnych predpisov k tomu zákonu, hygienických noriem a 

Potravinového kódexu SR, bez viditeľných známok poškodenia  a kontaminácie. 

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Predmetom 

fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na 

základe objednávok kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu. 

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok 

zadaných telefonicky alebo mailom podľa potrieb objednávateľa.  

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy. 

Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť nacenenie predmetu zákazky v ktorom dodávateľ 

uvedie jednotkové ceny všetkých tovarových položiek. 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Názov Upresnenie 

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, 

pred samotným plnením zmluvy 

predložiť: potvrdenie Regionálnej, 

veterinárnej a potravinovej správy o 

spôsobilosti podmienok na 

skladovanie uvedených surovín. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, 

pred samotným plnením 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. 

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 

pred samotným plnením zmluvy 

predložiť doklad o oprávnení 

dodávať tovar. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

 Štát: Slovenská republika 

 Kraj: Nitriansky 

 Okres: Levice 

 Obec: Levice 

 Ulica: Komenského 29 

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch: 

12 

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody: 
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 Jednotka: súbor položiek zákazky 

Požadované maximálne 

1,0000 

množstvo: 

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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 792,50 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 151,00 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 01.04.2020 11:28:03 

Objednávateľ: 

"FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice 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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Levice- aukcia cez EKS  

Lehota plnenia 12 mesiacov 

Mrazená zelenina 

Z20206365 

názov MJ JC bez DPH JC s DPH množstvo 
Celková cena 

bez DPH 

Celková cena s  

DPH 

Mrazená zeleninová zmes čínska kg 0,814 0,977 60 48,84 58,62 

Mrazená zeleninová zmes mochovská kg 0,712 0,854 200 142,40 170,80 

Kukurica mrazená kg 0,708 0,849 30 21,24 25,48 

Krokety mrazené kg 1,525 1,830 200 305,00 366,00 

Brokolica mrazená kg 0,854 1,025 180 153,72 184,50 

Špenát mrazený kg 0,814 0,977 150 122,10 146,55 

Tekvica mrazená kg 0,864 1,037 250 216,00 259,25 

Hrášok mrazený kg 1,017 1,220 150 152,55 183,00 

Knedle slivkové mrazené - tvarohové cesto, 

polotovar -  pšeničná múka 30% , tvaroh 24% 

min., zemiaková múčka 14% min., slivkový 

lekvár 20% min. 

kg 1,424 1,709 100 142,40 170,90 

Fazuľka struková zelená mrazená kg 0,773 0,928 50 38,65 46,40 

Karfiol mrazený kg 0,814 0,977 300 244,20 293,10 

Hranolky mrazené kg 1,027 1,232 200 205,40 246,40 

Spolu     1 792,50 2 151,00 

Vo Zvolene, dňa 02. apríla 2020  

Ing. Miloš Kriho konateľ 

spoločnosti 
 


