
Rámcová dohoda č. Z202111944_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: P E Z A  a.s.
Sídlo: K cintorínu 47, 011 49 Žilina, Slovenská republika
IČO: 30224918
DIČ: 2020448452
IČ DPH: SK2020448452
Bankové spojenie: IBAN: SK0511110000006604
Telefón: +421376517681

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chlieb a pekárenské výrobky
Kľúčové slová: chlieb, rožky, pečivo, pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
CPV: 15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky; 15811100-7 - Chlieb; 

15811200-8 - Rožky; 15812100-4 - Pečivo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chlieb a pekárenský tovar

Funkcia

Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre kuchyňu mužstva

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

strúhanka ks 200

chlieb konzumný, podlhovastý, pšenično-ražný, krájaný, 
balený ks 350

chlieb konzumný, podlhovastý, pšenično-ražný, 
nebalený ks 1000

Knedľa parená 500g ks 350

Croissant neplnený 50-60g, balený ks 750

Croissant plnený 50-60g balený ks 750

Závin s náplňou makovo-jablkovou 200g balený ks 1000

Závin s náplňou tvarohovou 200g balený ks 1000

Rožok  40-50g ks 25000

Rožok grahamový  50-60g ks 25000

Rožok sladký 50-60g ks 750
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Žemľa/ bosniak 80-100g ks 500

Kaiserka 50-60g ks 500

Pizza rožok ( trojuholník) 60g balený ks 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

strúhanka požadovaná hmotnosť balenia 400 - 500 g pekárensky výrobok 
určený na priamu konzumáciu

chlieb podlhovastý, pšenično-ražný, krájaný, balený požadovaná hmotnosť balenia 900 - 1000 g pekárensky výrobok 
určený na priamu konzumáciu

chlieb podlhovastý konzumný, pšenično-ražný, nebalený požadovaná hmotnosť tovaru 900-1000 g pekárensky výrobok 
určený na priamu konzumáciu

Knedľa parená požadovaná hmotnosť balenia 500 - 600 g

Croissant plnený 60g
Jemné pečivo z kysnutého cesta pekárensky výrobok určený na 
priamu konzumáciu, plnený lekvárom, džemom, pudingom alebo 
čokoladovo-orechovou plnkou

Croissant plnený 60g balený
Jemné pečivo z kysnutého cesta pekárensky výrobok určený na 
priamu konzumáciu, plnený lekvárom, džemom, pudingom alebo 
čokoladovo-orechovou plnkou v hygienickom obale

Závin s náplňou makovo- jablkovou 200g balený Jemné pečivo, pekárensky výrobok určený na priamu konzumáciu 
v hygienickom obale

Závin s náplňou tvarohovou 200g balený Jemné pečivo, pekárensky výrobok určený na priamu konzumáciu 
v hygienickom obale

Rožok 50g tukové pečivo, pekárensky výrobok určený na priamu konzumáciu

Rožok Racio 50g cereálné pečivo, pekárensky výrobok určený na priamu 
konzumáciu s posypom zmesi semienok a soli

Rožok sladký 50-60g Pšeničné jemné pečivo v tvare rožka sypané makom s vláčnou 
sladkastou striedkou

Žemľa / bosniak 80-100g Raňajkové desiatové pečivo vhodné na prípravu obložených žemlí,
hamburgerov

Kaiserka 50-60g

Pizza rožok ( trojuholník) 60g balený Ide klasický rožok hladký, ktorý je stredom narezaný potretý pizza 
fondom a posypaný strúhaným syrom. Balenie hygienické po 2ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Na účely tejto zmluvy sa za zmluvný rámec pokladá Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH. 
Za zmluvný rámec sa nepokladajú presné množstvá v časti "Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:" (resp: 
Položky opisného formulára). Tieto presné množstvá jednotlivých druhov tovarov sú predpokladaným množstvom na obdobie 
12 mesiacov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo množstvá jednotlivých zazmluvnených druhov tovarov objednávať 
podľa skutočnej potreby (väčšie ako aj menšie)

Pri Rámcovej dohode - čiastkové objednávky nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani 
minimálnou cenou za objednávaný tovar v jednej dodávke.
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V prípade nedodania tovaru v stanovenej (dohodnutej) dobe, je objednávateľ oprávnený objednaný tovar zakúpiť u iného 
dodávateľa.

Ak dodávateľ 2 krát nedodá objednaný tovar alebo jeho časť v stanovenej (dohodnutej) dobe, považuje sa to za podstatné 
porušenie podmienok Rámcovej dohody.

Celkové množstvá ("presná hod." v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky) jednotlivých druhov tovarov sú uvedené 
ako predpokladané. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predpokladané množstvo meniť podľa skutočnej potreby.

Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet čiastkovej výzvy v čase jeho dodania spĺňa všetky 
kvalitatívne požiadavky podľa platných noriem. Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od 
dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.

Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby. Nedodržanie podmienky 
sa považuje za podstatné porušenie podmienok Rámcovej dohody.

Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi vyznačiť jeho minimálnu trvanlivosť (ďalej 
len ,,záručná doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch.

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru spôsobilé na prepravu 
dodávaného tovaru podľa zákona. Nedodržanie podmienky sa považuje za podstatné porušenie podmienok Rámcovej 
dohody.

Pri dodaní tovaru prebehne fyzická kontrola /počet, sortiment/, na základe ktorého bude podpísané prevzatie tovaru 
oprávnenou osobou objednávateľa. Zoznam oprávnených osôb objednávateľa zašle objednávateľ dodávateľovi po doručení 
podrobného rozpočtu.

Faktúra je splatná 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a súčasťou 
musia byť dodacie listy o dodanom predmete – príslušnom množstve tovaru a preberacie protokoly potvrdené zástupcami 
oboch zmluvných strán.

Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje.

Sankcie za nedodržanie podmienok tejto rámcovej dohody sú stanovené Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska v
čase vyhlásenia obstarávania.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu

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 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tovar sa bude objednávať podľa potrieb obstarávateľa telefonicky, dodanie tovaru do miesta plnenia v čase do 06,00h 
objednávky spresní poverený zamestnanec najneskôr deň pred dodaním do 11,00h

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:

6

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

Jednotka: celá zakázka
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000
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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 cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 232,78 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 10.06.2021 16:08:01

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

Dodávateľ:
P E Z A  a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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