Kúpna zmluva č. Z20171807_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 96237 Kováčová, Slovenská republika
518140
2021285090
SK 1181800000007000285116
00421455205480

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Limas s.r.o.

Sídlo:

Obchodná ul. 1667, 96301 Krupina , Slovenská republika

IČO:

48294454

DIČ:

2120132641

IČ DPH:

SK2120132641

Číslo účtu:

SK6909000000005076234965

Telefón:

0948008790

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mäso a mäsové výrobky

Kľúčové slová:

mäso, bravčové, hovädzie, chladené, mäsové výrobky

CPV:

15110000-2 - Mäso; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 15130000-8 Mäsové výrobky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Potraviny na priamu spotrebu, varenie a prípravu pokrmov.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Hovädzie mäso zadné bez kosti, býk, orech,
kuchynská úprava

kg

3133

2. Hovädzie mäso predné bez kosti , býk, krk, kuchynská
úprava

kg

86

3. Bravčové karé s kosťou s panenkou, bez nástreku,
bez mastných šliach

kg

736

4. Bravčové karé bez kostí, kuchynská úprava, bez
retiazky

kg

2823

5. Bravčové plece bez kostí, orech, kuchynská úprava

kg

2970

6. Bravčová krkovička bez kostí, bez nástreku

kg

352

7. Bravčová krkovička údená, bez kosti, minimálne 98 %
bravčového mäsa

kg

216
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Minimum

Maximum

Presne

8. Párky bratislavské, minimálne 70% podiel bravčového
a hovädzieho mäsa, povrch hladký, farba svetlohnedá,
konzistencia pevná, pružná, po ohriatí krehká, vôňa
jemná po čerstvej údenine

kg

720

9. Saláma mäkká, jemná, bez separátov, minimálne 50
% podiel bravčového a hovädzieho mäsa

kg

295

10. Saláma šunková, minimálne 65 % podiel bravčového
a hovädzieho mäsa

kg

226

11. Saláma suchá trvanlivá, minimálne 90 % podiel
bravčového a hovädzieho mäsa

kg

250

12. Pečeňový syr, minimálne 45% podiel bravčového
pečeň, 54 % bravčového mäsa

kg

129

13. Aspik šunkový, minimálne 45% bravčové mäso

kg

132

14. Dusená bravčová šunka, minimálne 80% podiel
mäsa

kg

481

15. Dusená bravčová šunka výberová, minimálne 90%
podiel bravčového stehna

kg

420

16. Debrecínska pečeň, minimálne 90 % podiel
bravčového karé

kg

117

17. Kuracia šunka, minimálne 80% obsah mäsa

kg

96

18. Údená slanina s kožou, minimálna výška 4,5 cm

kg

208

19. Oravská slanina údená

kg

118

20. Údená bravčová klobása domáca, minimálne 90 %
podiel bravčového pleca a 10% hovädzieho mäsa, 1 ks
= 15 dkg

kg

373

21. Bravčová masť voľná

kg

203

22. Špekačky, min. 80 % mäsa

kg

97

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Všetky položky:

musia byť v chladenom, nie v mrazenom stave

Mäso:

čerstvé, chladené, kvalitné, začistené, bez franforcov mäsa, bez
trhlín, bez krvných zrazenín, zbavené prebytočného tuku, povrch
bez cudzích častí a nečistôt, bez nástreku

Mäso:

na chladenom mäse sa nesmú vyskytovať známky po zmrznutí

Mäso:

nesmie obsahovať zvyšky rezíduí antibiotík a iných chemických
látok

Mäso:

musí byť preukázaný pôvod mäsa v súlade so VZPP

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy a manipulačných výkonov na miesto plnenia prepravnými prostriedkami dodávateľa a spôsobom, v súlade
s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
2. Miesto dodania predmetu obstarávania je sídlo objednávateľa OLVaS.
3. Predmet zmluvy bude obstarávaný na obdobie 12 mesiacov, resp. do vyčerpania vysúťaženej ceny, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
4. Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok z miesta plnenia podľa potrieb
objednávateľa.
5. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, kvalite triedy A, v opakovaných dodávkach.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru u jednotlivých položiek pri zachovaní jednotkových
cien a celkovej ceny zákazky.
7. Objednávanie bude prebiehať denne, v pracovné dni, resp. podľa potreby. V čiastkových objednávkach bude upresnený
rozsah a množstvo plnenia.
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8. Objednávateľ požaduje dodávanie predmetu zákazky najneskôr do 24 hod. od objednania, v čase od 7:00 do 10.00 hod. V
prípade mimoriadnej potreby sa požaduje dodanie do 1 hodiny od objednania.
9. Pokiaľ dodávateľ z objektívnych príčin nemôže splniť svoj záväzok, je povinný bez zbytočného odkladu pred
predpokladanou vlastnou dodávkou, objednávateľa o tom informovať.
10. Dodávateľ je povinný dodať tovar s originálom a jednou kópiou dodacích listov, z ktorých potvrdenú kópiu objednávateľ
odovzdá dodávateľovi, po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny a kvality tovaru.
11. Dodaný tovar bude dodávateľ fakturovať týždenne (každých 7 dní), splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
12. Dodané mäsové výrobky nesmú v čase dodávky prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby a dodané mäso musí
mať v čase dodania objednávateľovi lehotu spotreby min. 3 dni.
13. Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch alebo dodacích listoch tak, aby bolo možné odkontrolovať
dodržiavanie neprekročenia doby spotreby v čase dodania tovaru.
14. V prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku,
obchodné meno výrobku, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku) v súlade s
Nariadením EP a Rady EÚ č.1169/2011,Vyhláškou MPRV SR č. 243/2015 Z.z. a Zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
15. Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce vyhl. Č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch.
16. Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení vyhlášky č.
423/2012 MPRV SR.
17. Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou vadného tovaru do jedného dňa od
uznania reklamácie a kvantitatívne vady do dvoch hodín od uznania reklamácie.
18. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v
príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v
príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
19. Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa
považuje nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom a ak dodávateľ mešká
so splnením predmetu zmluvy o 2 a viac dní.
20. V prípade nedodržania termínu lehoty plnenia zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť u dodávateľa zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny predmetu plnenia denne.
21. V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena „nižšia cena“ za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v
neprospech podľa tejto zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní
tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
22. Dodávateľ predloží objednávateľovi do 48 hodín odo dňa uzavretia zmluvy nasledovné doklady:
a) kontakt na osobu zodpovednú za dodanie tovaru, doručovanie objednávok a riešenie reklamácií;
b) podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami bez DPH, sadzbami DPH a cenami s DPH jednotlivých položiek
predmetu zákazky, ako aj cenu spolu;
c) originál alebo overenú kópiu platného potvrdenia o registrácii prevádzkarne podľa z. č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších
predpisov na preukázanie súhlasu štát. orgánu s výrobou, skladovaním a distribúciou predmetu zákazky;
d) originál alebo overenú kópiu platného osvedčenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej
spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu;
e) pridelené schvaľovacie číslo pre prevádzku na spracovanie čerstvého mäsa štátnou a potravinovou správou SR;
f) v prípade, ak dodávku tovaru bude dodávateľ vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, dodávateľ predloží
uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu
predmetu zákazky.
23. !!! Nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného DOKLADU v termíne sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných povinností dodávateľa. Objednávateľ ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 18.2,
písm. a), 2. časti OPET, vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS a negatívnu referenciu pre ÚVO, v ktorej
objednávateľ oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností
dodávateľom, pričom, môže byť podľa zákona o VO uložený dodávateľovi zákaz účasti vo VO na dobu 3 rokov.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Kováčová

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.02.2017 07:00:00 - 31.01.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

predmet zákazky podľa špecifikácie celkom

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 52 617,27 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 57 879,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.01.2017 12:02:01
Objednávateľ:
Národné rehabilitačné centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Limas s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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