
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202111942_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

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: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36019208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia
Kľúčové slová: Mlieko, smotana, syr, jogurt, vajcia
CPV: 03142500-3 - Vajcia; 15510000-6 - Mlieko a smotana; 15530000-2 - Maslo; 15540000-5 - 

Syrárske výrobky; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mlieko, vajcia a výrobky z mlieka a vajec

Funkcia

Dodávka  mlieka, mliečnych výrobkov, syrov a vajec  pre kuchyňu spoločného stravovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Maslo 10g živočíšny tuk hygienicky balené ks 20000

Maslo 250g živočíšny tuk hygienicky balené kg 8

Smotana na varenie 12% 1L ks 120

Smotana na šľahanie 30-33% liter 80

Smotana kyslá 400g kg 50

Tvaroh mäkký 250g kg 20

Zákysanka, acidofilné mlieko, kefírové mlieko 400ml ks 1000

Jogurt biely smotanový neochutený 145-150g ks 1000

Jogurt smotanový ochutený 145-150g / rôzne príchute 
napr. jahoda, čokoláda../ ks 3000

Jogurtový nápoj proteínový difidrink 230ml ks 500
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Syr tekovský udený 45% živ. Tuk kg 100

Syr tvrdý 45% živ. tuk /Eidam, hriňovská tehla,Inovecká/ 
polotvrdý zrejúci plnotučný syr kg 100

Syr s modrou plesňou /Niva valec/ kg 100

Syr tavený 150g/ syrokrém/ roztierateľný tavený 
živočišný syr/ hygienicky balení / 8 ks v balení 
trojuholníky

ks 2000

Syr tavený 150g/ syrokrém/ roztierateľný tavený 
živočišný syr/ hygienicky balení / 3 ks v balení obdĺžniky ks 2000

Syr s bielou plesňou 110g-120g/Hermelín, encián,/ 
mäkký syr s pliesňovou kôrou ks 1000

Syr Karička vedierko (1kg gastro balenie) ks 50

Majonéza (5kg gastro balenie) kg 10

Tatárska omáčka v hyg. bal. 30-50ml /Hellmans, Špak/ ks 1000

Rama 500g rastlinný tuk ks 10

Cottage cheese s pažitkou, 180g min. 4%tuk ks 50

Vajcia podstielkový chov veľkosť L ks 5000

Mlieko trvanlivé UHT 1,5% ks 2500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Maslo a syry  balenie v hliníkovej fólií s potravinovým 
papierom Spotrebiteľské balenie pre domácnosť

Mlieko v UHT balení /tetrapak/ Spotrebiteľské balenie 12x1liter

Vajcia podstielkový chov s označením krajiny pôvodu Spotrebiteľské balenie 30ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy mailom/osobne doručiť objednávateľovi položkovitý 
rozpočet zmluvy, kde presne uvedie jednotlivé položky vrátane ceny bez DPH, výšku sadzby DPH v % aj v €, ceny s DPH, a to
pre každú jednotlivú položku predmetu zmluvy.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky uvedenej špecifikácie v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných 
dodávkach na základe čiastkových zmluvných objednávok, v ktorých budú uvedené presné položky predmetu zákazky a ich 
počet, vrátane dovozu na miesto dodania uvedené v čiastkovej objednávke. Celková cena zahŕňa všetky vedľajšie náklady na 
dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach, napríklad: dopravu, 
manipulačné služby, baliace služby, a pod..

Predmet zákazky nebude dodávaný jednorázovo v celom množstve. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky 
priebežne na základe telefonickej, písomnej alebo e-mailovej čiastkovej objednávky v lehote najneskôr do 24 hodín od 
momentu doručenia objednávky dodávateľovi. Objednávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky uvedeného v 
čiastkových objednávkach  v čase od 06:00 hod. do 11:00 hod. na miesto dodania.

Celkové množstvo jednotlivých druhov predmetu zákazky je uvedené ako predpokladané.

Dodávateľ je povinný v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy mailom/telefonicky oznámiť objednávateľovi 
kontakt na osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa čiastkových objednávok objednávateľa dňom riadneho a 
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu predmetu zákazky uvedeného v čiastkovej 
objednávke. . Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim 
telefonicky žiadosť o nápravu. Pri opakovaných chybách a reklamáciách si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpenia od 
zmluvy s vyhotovením negatívnej referencie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ZoVO je možné túto zmluvu meniť počas jej trvania bez nového verejného 
obstarávania. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ZoVO. Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy tak, ako je uvedené v osobitných požiadavkách a OPETe. Za podstatné porušenie zmluvy 
sa považuje aj nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a kvalite uvedenom v zmluve, ako aj záväzku dodržať 
zmluvné ceny počas celej zmluvnej lehoty.

Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví hygienická alebo zdravotná závadnosť, je predávajúci povinný tovar vymeniť, čo bude 
vykonané bezodplatne v čo najkratšom čase najneskôr však do 24 hodín od reklamovania závady kupujúcim.
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Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitné alebo nekompletné dodávky.

Objednávateľ je povinný pri prevzatí každej dodávky tovaru zistiť je kompletnosť, kvalitu a skladbu. Za chyby zrejmé už pri 
odbere sa považuj aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľným.

Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným je kupujúci oprávnený dodávku odmietnuť a reklamovať a dodávateľ 
je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 24 hodín dodať bezchybný tovar.

Nedodržanie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti a osobitnej požiadavky objednávateľa na plnenie, uvedenej v 
opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

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

kvalita sa požaduje v akostnej triede "A"

Dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky vo vhodne vybavených 
dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť.

Verejný obstarávateľ požaduje finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení.

Preukázať sa certifikátom systému manažérstva bezpečnosti potravín v oblasti „ Skladovania  a distribúcie potravinárskych 
výrobkov“  podľa ISO 22000.

Preukázať , že preprava tovaru zodpovedá európskym normám a Potravinovému kódexu. To sa preukazuje tak, že každé 
nákladné vozidlo musí mať Certifikát ATP aby mohlo prepravovať potraviny.

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 plnenia zmluvy:

30.06.2021 12:01:00 - 31.12.2021 12:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celá zakázka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 786,00 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.
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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 10.06.2021 15:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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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