
Rámcová dohoda č. Z20216223_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FIN, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie Andreja Hlinku 5, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 31628036
DIČ: 2020434416
IČ DPH: SK2020434416
Telefón: 0905610685

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zákusky 
Kľúčové slová: zákusky
CPV: 15812200-5 - Torty/zákusky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

15812120-0 - Koláče
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zákusky

Funkcia

Dodanie čerstvých zákuskov v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb objednávateľa vrátane dopravy a vyloženia na 
mieste dodania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Čokoládová roláda/rez 50-80g kg 100

Punčový rez 50-60 g kg 110

Karamelový veterník 80-100 g kg 200

Špička s tekutým nálevom 40-80 g kg 160

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Čokoládová roláda/rez 80-130 g Cukrársky piškótový výrobok plnený kakaovým krémom, 
potiahnutý cukrárskou polevou a formovaný do tvaru rolády.

Punčový rez 50-80 g Cukrársky piškótový výrobok. Chuť a vôňa jemná mierne sladká, 
punčová, doplnená chuťou marmelády a fondánovej hmoty.

Karamelový veterník 100-150 g
Výrobok z odpaľovaného cesta okrúhleho tvaru na povrchu 
potiahnutý fondánovou hmotou. Náplň je výrazne smotanovo – 
karamelová

Špička s tekutým nálevom 40-80 g
Špeciálny cukrársky výrobok. Spodok ktorého tvorí buflerový 
piškótový korpus. Chuť a vôňa po čokoláde je  doplnená chuťou 
vanilky a príchuťou rumového výťažku
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Celkové množstvá jednotlivých tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v 
závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Požaduje sa predložiť podrobnú cenovú ponuku do 3 dní od uzavretia zmluvy. Cena za m.j. kilogram s prepočtom za kus bez 
DPH a s DPH podľa gramáže v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Počas krízovej situácie bude miesto plnenia spresnené pri objednávke podľa miesta nasadenia.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie jedného kalendárneho roku, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty 
zákazky, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr, alebo do nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody uzatvorenej na základe
centrálneho verejného obstarávania.

Predbežné objednávky bude obstarávateľ realizovať 24 hodín vopred, dovoz objednávky v daný deň do 11:00 hod.

Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, podľa potvrdených dodacích 
listov. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných objednávkach.

Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých 
nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.

Cena za dodanie tovaru je vrátane bezplatnej dopravy a vyskladnenia na mieste určenia podľa jednotlivých objednávok v 
zariadení obstarávateľa.

Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok podľa potrieb objednávateľa.

Súčasne s dodávkou tovaru je požadované dodať 2x originál faktúry (faktúra slúži zároveň ako dodací list, čo musí byť 
uvedené na faktúre).

Dodávaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ 
SR č. 2014/2006 - 100 PK SR.

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru a je hygienicky spôsobilé na 
prepravu potravín.

Dodávateľ preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu dodania po dobu vyznačenú na tovare, resp. na 
dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti spôsobilý na obvyklý účel k dátumu dodania vždy čerstvý a zdravotne 
nezávadný.

Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne 
čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

8

Strana 2 z 3 



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

Jednotka: celá zákazka
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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 040,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 848,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 09:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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