
Obchodné meno:

Rámcová dohoda č. Z20168393_Z

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

"FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice

Komenského č. 29, 93401 Levice, Slovenská republika

00596825

2021224128

SK378180000000700036861

+421366315607

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0455363008

INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika

36019208

2020066829

SK2020066829

SK2211110000006619429000

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Čerstvé slepačie vajciaNázov:

potraviny, vajcia

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

03142500-3 - Vajcia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

dodanie čerstvých vajec v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb objednávateľa vrátane dopravy a vyloženia na
mieste dodania

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

13000ksčerstvé slepačie vajcia veľkosť L

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

dodaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňochod 7,00 - 14,00 hod., dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v
súlade s platnými hygienickými predpismi
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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 - do 48 hodín

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

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

UpresnenieNázov

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Do 7 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 7 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 7 dní od uzatvorenia zmluvy
pred samotným plnením zmluvy
predložiť doklad o oprávnení
dodávať tovar.

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

NitrianskyKraj:

LeviceOkres:

LeviceObec:

Komenského 29Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

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

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:3.2

12
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Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:3.3

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy
vrátane ustanovenia ich čl. XVI upravujúcich rámcové dohody.

3.4

Jednotka: súbor položiek zákazky

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 831,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 998,00 EUR4.3

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

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

V Bratislave, dňa 21.4.2016 11:06:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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