
Dokumentácia zákazky č. Z201817662

Anonymný zmluvný formulár zákazky č. Z201817662

1.2    Dodávateľ:

1.1    Objednávateľ:

SídloIČONázov

SídloIČONázov

I. Zmluvné strany

Tovar; SlužbaDruh/y:

2.1    Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

Kľúčové slová:

Potravinárske výrobky a nápojeNázov:

potravinárske výrobky, múka, olej, cukor, soľ

II. Opisný formulár predmetu zákazky

15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty; 15600000-4 - Mlynské výrobky, škrob a
škrobové výrobky; 15820000-2 - Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky; 15830000-5 -
Cukor a jemu príbuzné výrobky; 15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky; 15850000-1 -
Cestoviny; 15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty; 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady;
15890000-3 - Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

2.2    Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:

Potravinárske výrobky a nápojePoložka č.1:

Funkcia

Dodávka potravinárskych výrobkov a nápojov

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

34ksBazalka 9g

60ksBobkový list 10g

12ksBujón zeleninový 60g

240kgCestoviny fliačky

42kgCestoviny mašličky

30kgCestoviny abeceda

3000kgCukor kryštálový

136kgCukor práškový

1800ksCukor vanilkový 20g

1440ksČaj čierny 50g

1560ksČaj ovocný 50g

66ksČalamáda 1/4l

16ksČalamáda ,,dia,,0,7l
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220ksČalamáda 0,7l

110ksČokoláda ,,dia,,100g

1244ksČokoláda Milka 100g

56ksČokoláda várová 100g

111kgDetská krupica 500g

4524ksDetská výživa 190g

1428ksDetská výživa ,,dia,,190g

288ksDžem ,,dia,,20g

120ksDžem ,,dia,,230g

44ksDžem 350g

74ksDžem 4,-kg

28ksDžem brusnica 400g

1176ksDžem porcovaný 20g

120ksDžús 1l- 100%

1796ksDžús porcovaný 250ml

22kgFazuľa biela

100kgFazuľa farebná

28kgGnocchi zemiakové

120ksGranko 250g

128kgHorčica 1,-kg

40ksHorčica 350g

34kgHrach suchý 500g

10ksHrozienka 100g

28ksChren 0,7l

200ksKakao 100g

208ksKápia 0,7l

12ksKápia 1/4 l

80ksKápia 340g

600kgKáva melta 500g

72ksKečup 300g ,,dia,,Hamé

148ksKečup 310g

240ksKeks ,,dia,, 35g

290kgKolienka

34ksKompót broskyňa 1/4l

84ksKompót ,,dia,,marhuľa 0,7l

92ksKompót jablká 0,7l

66ksKompót jablká 1/4l

158ksKompót marhuľa 0,7l

132ksKompót marhuľa 1/4l

18ksKompót slivky 1/4l

10ksKompót slivky ,,dia,,0,7l

260ksKorenie celé čierne 20g
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400ksKorenie čierne mleté 20g

50ksKorenie čína 20g

80ksKorenie grilovacie 20g

60ksKorenie guľášové 20g

30ksKorenie chilli 20g

50ksKorenie kari 20g

40ksKorenie na ryby 25g

30ksKorenie nové celé 20g

40ksKorenie oregáno 15g

20ksKorenie provensálske 20g

60ksKôpor 240g

60kgKrúpy jačmenné 500g

32ksLečo 0,7l

120ksLečo 1/4 l

576ksLemonka 70g

10ksMaizena 200g

600ksMajoránka 5g

34kgMak 500g

1800ksMed 20g

52ksMed 950g

1420kgMúka hladká T-650

960kgMúka hrubá

380kgMúka polohrubá

40ksMuškátový kvet 20g

2632ksNátierka desiatová 48g

2228ksNátierka hydinová 115g

70kgNiťovky

1440ksNutela 20g

5902ksOblátka 50g

2172ksOblátka ,,dia,,50g

1940ksOblátka musli 25g

208ksOcot 1l

2160ksOlej 1l

20ksOlej olivový 1l

140ksOlivy 180g

6ksOmáčka sójová 1l

12ksOmáčka worchester 1l

166kgOvsené vločky 400g

240ksPaprika sladká 40g

30kgPaprika sladká 500g

100ksParadajkový pretlak 140g

60ksParadajkový pretlak 400g
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156ksParadajkový pretlak 700g

1440ksPerník 60g

180ksPetržlenová vňať 7g

632ksPiškóty 120g

660ksRasca celá 20g

48ksRepa červená 0,7l

164ksRepa červená 1/4l

232ksRepa červená ,,dia,,330g

260kgRezance široké

1248kgRyža

280ksSirup 1l

100ksSladidlo umelé 10g

10ksSlivkový lekvár 440g

200kgSlivkový lekvár 4,-kg

22ksSlivky sušené 200g

564kgSlovenská ryža

61kgSója strukovina 450g

25,20kgSójová drť

10,80kgSójové kocky

936kgSoľ

90ksSolamyl 200g

40ksSucháre 250g

50ksŠkorica mletá 20g

104kgŠošovica suchá

150kgŠpagety

30kgTarhoňa

50ksTekuté polievkové korenie 1l

1536ksTuniak kúsky 80g

134ksTuniak v slnečnicovom oleji 1,-kg

600ksUhorky 0,7l

126ksUhorky 1/4l

160ksUhorky ,,dia,, 0,7l

16kgVegeta 500g

770kgVretená

1160ksZlatý klas 40g

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

2.3    Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Doba trvania zmluvy je obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
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Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru,
gramáž balenia, ako aj kalibráciu tovarov špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Objednávka tovaru nebude dodávateľom nijako
limitovaná, ani minimálnym množstvom, ani cenou.

Požaduje sa predloženie podrobnej cenovej ponuky do troch dní od uzavretia zmluvy. Ceny uveďte za kus bez DPH a s DPH a
celkovú cenu bez DPH a s DPH.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

V prípade, že dodávateľ ponúka tovary, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v akciových letákoch, e-shope, na internete, alebo inou
viditeľnou formou lacnejšie, ako sú ceny v tejto zmluve, je dodávateľ povinný dodávať objednávateľovi počas trvania zľavy predmetný
tovar za akciové ceny.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č.
2143/2006 - 100 PK SR. Tovar musí byť označený na obale v súlade s §9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o
potravinách a §3 výnosu MP a MZ SR. Podľa potravinového kódexu SR objednávateľ nepreberie od dodávateľa tovar, ktorý nie je
viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.

V prípade problémov s dodávaním tovarov objednávateľ bude striktne uplatňovať princíp 3-krát porušenie a následné odstúpenie od
zmluvy s vyhotovením negatívnej referencie.

Preprava tovaru  musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru izotermické a strojovo chladené
a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite 1.triedy. Ceny jednotlivých druhov tovarov
predmetu zákazky platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s
dodaním tovaru a jeho vyskladnením v mieste plnenia.

Dodávateľ do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie predmetu
zákazky.

Dodávku predmetu zákazky požadujeme realizovať 1-krát týždenne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod. na základe
objednávky kupujúceho.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite telefonicky jednať s dodávateľom o
náprave.

Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní odo dňa je doručenia na adresu objednávateľa.

UpresnenieNázov

V prípade,ak sa po uzatvorení
tejto zmluvy preukáže,že na
relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tiež ako "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 50% v
neprospech ceny podľa tejto
zmluvy,zaväzuje sa dodávateľ
poskytnúť objednávateľovi pre
takéto plnenie objednané po
preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške
rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou

Pokračovanie: podľa tejto
zmluvy a nižšou cenou

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Ak v momente uzavretia zmluvy
nemá dodávateľ alebo jeho
subdodávateľ,za splnenia
podmienok uvedených v
z.č.315/2016 Z.z.o registri
partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZRPVS")
,zapísaných v registri partnerov
verejného sektora konečných
užívateľov výhod v súlade s
príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní
a ZRPVS,zmluva nadobudne
účinnosť najskôr v deň zápisu
dodávateľa do tohto registra.
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Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Zmluvné strany sa dohodli,že
veriteľ nemôže postúpiť
pohľadávky voči dlžníkovi tretej
osobe,podľa §524 a
násl.z.č.40/1964
Zb.Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov
(ďalej len "Občiansky
zákonník"),bez
predchádzajúceho súhlasu
dlžníka. Právny úkon,ktorým
veriteľ postúpi pohľadávky voči
dlžníkovi tretej osobe bez
predchádzajúceho súhlasu
dlžníka,je podľa §39
Občianskeho zákonníka
neplatný.Veriteľ berie na
vedomie,že súhlas dlžníka je
platný len za podmienky,že bol
na takýto úkon udelený
predchádzajúci písomný súhlas
MZ SR.

Zmluvné strany sa zaväzujú
plniť záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy aj po vyhlásení
núdzového stavu,výnimočného
stavu,vojnového stavu a vojny
podľa ústavného z.č.227/2002
Z.z.a po vydaní nariadenia
vlády SR na vykonávanie
opatrenia organizácie výroby a
organizácie služieb podľa §5
písm.b) z.č.179/2011 Z.z.

3.1    Miesto plnenia zmluvy:

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

ŽilinskýKraj:

MartinOkres:

SučanyObec:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

3.5    Druh financovania:

Rámcová dohoda

3.4    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

12,0000Požadované maximálne
množstvo:

mesiacJednotka:

3.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

12

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:3.2
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