
Kúpna zmluva č. Z201649162_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Číslo účtu: SK5481800000007000286573
Telefón: 0434293209

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: Hlboko mrazené výrobky
Kľúčové slová: mrazená hydina,zelenina,ryby, polotovary
CPV: 15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Dodávka mrazenej hydiny,zeleniny,rýb, polotovarov

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Brokolica kg 110

Držky kg 61

Fazuľka kg 211

Filé 150g kg 485

Filé pangansius kg 215

Hrášok kg 298

Karfiol kg 401

Kukurica kg 143

Knedličky nugátové kg 206

Kuracie pečienky 500g kg 231

Krabie tyčinky 250g kg 22
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Kuracie prsia kg 1277

Kuracie stehná 240g kg 1500

Kurací steak kg 45

Kurča kg 256

Kačacie stehná kalib. 250 - 300g kg 32

Morčacie prsia kg 87

Pirohy bryndzové kg 126

Pirohy tvarohové kg 182

Sliepka kg 86

Knedle slivkové kg 75

Šampióny kg 130

Špenát kg 130

Špenátové listy kg 30

Šúľance plnené makom kg 43

Tekvica kg 151

Tilapia kg 18

Treska 140g ks 684

Zelenina - polievková zmes kg 401

Zelenina čínska kg 18

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kuracie, morčacie prsia mrazené maximálny obsah vody 5%

trieda 1.trieda kvality

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Doba trvania zmluvy je obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

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.

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 do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.
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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.

Obstarávateľ 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.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť podľa OPET.

Názov Upresnenie

Právne a/alebo vecné predpoklady 
na riadne plnenie zmluvy - 
predloženie platného potvrdenia o 
registrácii prevádzkarne podľa 
zákona č. 152/1995 Z.z. v znení 
neskorších predpisov na 
preukázanie súhlasu štátneho 
orgánu s výrobou, skladovaním a 
distribúciou predmetu zákazky do 5 
pracovných dní odo dňa uzavretia 
zmluvy.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Právne a/alebo vecné predpoklady 
na riadne plnenie zmluvy - 
predloženie platného osvedčenie 
regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy SR o 
hygienickej spôsobilosti dopravného
prostriedku na prepravu potravín a 
surovín v zmysle potravinového 
kódexu SR do 5 pracovných dní 
odo dňa uzavretia zmluvy.

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: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sučany
Ulica: Hradiská 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.01.2017 00:00:00 - 08.01.2018 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 100,00 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 05.01.2017 10:42:01

Objednávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
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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