
Rámcová dohoda č. Z201716570_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: 2021224128
IČ DPH:
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: hrubý tovar
Kľúčové slová: cestoviny, koreniny, kompóty, cukor, čaj, kakao, čokoláda, džem, sterilizovaná zelenina, 

sterilizované ovocie, nátierky, soľ, kečup, pretlak paradajkový, horčica, konzervované ryby, 
olej,

CPV: 15850000-1 - Cestoviny; 15891610-9 - Zmesi do vývarov; 15870000-7 - Koreniny a 
chuťové prísady; 15872100-2 - Paprika; 15872200-3 - Korenie; 15871000-4 - Ocot; 
omáčky; miešané korenisté zmesi; horčičná múčka a prášok; pripravená horčica; 
03221210-1 - Fazuľa; 03212211-2 - Šošovica; 03211300-6 - Ryža; 15831000-2 - Cukor; 
15831500-7 - Cukrové sirupy; 15861000-1 - Káva; 15841000-5 - Kakao; 15831600-8 - Med;
 15332200-6 - Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a 
pasty/pretlaky; 15332290-3 - Džemy; 15332400-8 - Konzervované ovocie; 15884000-8 - 
Dojčenská výživa; 15842000-2 - Čokoláda a cukrovinky; 15626000-2 - Pudingový prášok; 
15871230-5 - Paradajkový kečup; 15872400-5 - Soľ; 15872300-4 - Bylinky; 15613380-5 - 
Ovsené vločky; 15411200-4 - Olej na varenie; 15235000-4 - Konzervované ryby; 
15131310-1 - Paštéta; 15331480-5 - Dočasne konzervovaná zelenina; 03200000-3 - 
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 15620000-0 - Škroby a škrobové výrobky; 
15871250-1 - Horčica; 15310000-4 - Zemiaky a zemiakové výrobky; 15431100-9 - 
Margarín; 15871200-6 - Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

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

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

abeceda vaječná kg 70

hviezdičky vaječné kg 90

široké rezance vaječné kg 330
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fliačky vaječné kg 350

kolienka vaječné kg 330

vretená vaječné kg 190

špagety z tvrdej pšenice kg 160

niťovky vaječné kg 250

slepačí vývar kg 120

vývar hovädzí kg 130

Vývar údený kg 50

bobkový list 10g ks 80

paprika mletá sladká 100g ks 420

paprika mletá pálivá 100g ks 20

korenie čierne mleté 20g ks 500

korenie celé čierene 20g ks 110

korenie nové celé 20g ks 20

Vývar zeleninový kg 130

korenie štyroch farieb 20g ks 30

majoranka 5g ks 100

rasca celá 20g ks 50

rasca mletá 20g ks 80

cesnak sušený 20g ks 200

korenie pečené kura 30g ks 30

korenie na ryby 30g ks 20

korenie pečené mäso 30g ks 50

polievkové korenie tekuté 1l ks 120

vegeta kg 190

fazuľa biela suchá kg 130

fazuľa farebná suchá kg 40

šošovica kg 150

hrach žltý lúpaný kg 120

ryža guľatá 1000g kg 1600

slovenká ryža vaječná kg 250

tarhoňa vaječná kg 300

cukor kryštáľový 1000g kg 780

cukor práškový 1000g kg 130

cukor vanilkový 20g ks 750

cukor škoricový 20g ks 200

perníkové korenie 25g ks 30

hrozienka 100g ks 100

sóda bikarbóna 100g ks 20

prášok do pečiva 20g ks 70

čaj čierny 40g krabica 150

čaj ovocný  40g krabica 800

sirup ovocný 700g ks 200

citrovit tekutý 1l ks 150
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džus 200ml ks 2200

rozpustná zmes kávovín 500g ks 40

kakao 100g ks 100

instantný kakaový nápoj rozpustný 500g ks 70

krémový prášok vanilkový 40g ks 380

porciovaný med 20g ks 4500

porciovaný džem 20g ks 3800

porciovaný džem dia 20g ks 100

porciovaný nugát 20g ks 2350

porciovaný nugát dia 20g ks 100

marmeláda volná letná zmes kg 300

čučoriedkový lekvár kg 50

marhuľový lekvár kg 50

slivkový lekvár kg 30

kompót slivkový 3600g ks 50

kompót čerešne 3500g ks 30

kompót broskyňa plechovka 2650g ks 200

kompót jahoda 820g ks 20

kompót ananás 850g ks 50

kompót hruška 3200g ks 30

kompót višňa lúpaná 3600g ks 90

detská výživa 190g ks 8300

detská výživa bez cukru 190g ks 40

banánky v čokoláde 45g ks 1300

čokoláda mliečna  100g ks 300

detská piškóta 120g ks 200

dia keks venčeky 230g ks 100

pudingový prášok malinový 500g ks 20

pudingový prášok čokoládový 500g ks 20

vianočné salonky 400g želé ks 16

vianočné figurky máčané mliečne 400g ks 16

vianočné oplátky 55g ks 20

várová čokoláda 100g ks 20

čokoláda mikuláš 60g ks 200

čokoládové vajíčka 20g ks 300

čokoláda zajac 60g ks 200

nakladač na uhorky 100g ks 40

ocot 8% 1l ks 250

soľ stolová 1000g ks 400

suš.petržlenová vňať 7g ks 100

ovsené vločky 400g ks 30

olej slnečnicový 1l ks 2200

Olej repkový 1l ks 500

sardinky v oleji 125g ks 1880
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tuniak vo vlastnej šťave 185g ks 420

Čokoládová tyčinka ks 2100

Horalky 50g (ekvivalent) ks 800

Keks s lieskovoorieškovou náplňou dia 40g ks 120

Obvodovo máčané oblátky v kakaovej poleve s 
arašidovou krémovou náplňou 50 g ks 2500

Celomáčané oblátky v kakaovej/čokoládovej poleve s 
kávovou krémovou náplňou -  50 g ks 1150

Celomáčané oblátky v kakaovej/čokoládovej poleve s 
pepermintovou príchuťou -  50 g ks 300

Oblátkové rezy s mliečnou krémovou náplňou so 
smotanovo-vanilkovou príchuťou 50 g ks 300

Paštéta - bravčový krém, konzerva v hliníkovej foĺii. 
obsah mäsa 25% -  120g ks 500

Paštéta - bravčový krém, konzerva v hliníkovej foĺii. 
obsah mäsa 25% - 48g ks 200

nátierka hydinová,konzerva v hliníkovej foĺii 75g ks 200

nátierka hydinov,konzerva v hliníkovej foĺiiá 115g ks 2900

nátierka pečeňová,konzerva v hliníkovej foĺii 48g ks 200

kečup jemný 1kg ks 200

paradajkový pretlak 700g ks 160

paradajkový pretlak 3600g ks 60

sterilizované lečo husté 670g ks 220

sterilizované lečo husté 3500g ks 15

sterilizované uhorky 670g ks 30

sterilizované uhorky 3500g ks 350

starilizované fazuľkové struky 3600g ks 40

sterilizovaná čalamáda 3500g ks 60

cvikla sterilizovaná 3400g ks 20

sterilizovaná mrkva s hráškom 640g ks 300

paprika steril.kápia 720g ks 50

steril.šampiňôny 850g ks 120

chren v náleve 670g ks 30

kôpor v náleve 720g ks 30

mak celý 300g ks 40

mak mletý 250g ks 40

kukuričný škrob 250g ks 30

horčica plnotučná 1kg ks 270

zemiakové cesto v prášku 1 kg ks 120

palmarín 250g ks 520

kari korenie 20g ks 10

sójová omáčka 170ml ks 50

worcestrová omáčka 170ml ks 40

sušené hríby 20g ks 50

hubové korenie 20g ks 25

Tatranky 33g (ekvivalent) ks 800
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Omáčka na pizzu 4100g ks 20

Sterilizovaná fazuľa biela 425g ks 50

Sterilizovaná fazuľa červená 400g ks 50

Zmes na špagety 415g ks 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

dodaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby 
spotreby

pol.47  rozpustná zmes kávovín jačmeň, čakanka, raž, slad z jačmeňa

pol.93 čokoládová tyčinka náplň 60%, karamel 15%, máčaná v čokoláde 25%

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.

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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

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. Dodávateľ požaduje 1x faktúru v listinnej podobe a 1x zaslať faktúru v PDF formáte na 
určenú mailovú adresu.

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.

Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť nacenenie predmetu zákazky v ktorom 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 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.
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Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy 
pred samotným plnením zmluvy 
predložiť doklad o oprávnení 
dodávať tovar.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

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:

Jednotka: súbor položiek zákazky
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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 21 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 26 300,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.04.2017 14:08:01

Strana 6 z 7 



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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