
Rámcová dohoda č. Z202121550_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Súdna 15, 91196 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00738301
DIČ: 2021332357
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0016 4760
Telefón: +421322832803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Štefan Mesároš - VEZOPAX
Sídlo: Lieskovská cesta 2737, 96221 Lieskovec, Slovenská republika
IČO: 10928693
DIČ: 1020608182
IČ DPH: SK1020608182
Bankové spojenie: IBAN: SK4909000000000071650596
Telefón: +421915947018

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerstvé ovocie a zelenina
Kľúčové slová: zelenina, ovocie, cibuľa, mrkva, zemiaky, petržlen, karfiol, paprika, tekvica, cuketa, jablká, 

hrušky. mandarínky, citróny, banány
CPV: 03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 03221000-6 - Zelenina; 15331130-7 - Fazuľa, 

hrach, paprika, paradajky a iná zelenina; 03221100-7 - Koreňová a hľuzová zelenina; 
03221200-8 - Plodová zelenina; 03222300-6 - Netropické ovocie; 03222110-7 - Tropické 
ovocie; 15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky; 03222210-8 - Citróny; 
03222111-4 - Banány; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čerstvé ovocie a zelenina

Funkcia

1. trieda

čerstvé

nepoškodené

na priamy konzum

na kuchynskú úpravu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zemiaky konzumné, 1. trieda, balenie 20-25 kg, stredne 
veľké, pevné, čisté, nové , bez klíčkov, bez príznakov 
hniloby

kg 23000

Cibuľa žltá, kaliber 60 mm, 1. trieda kg 2400

Cibuľka 1. trieda, balenie- zväzok zväzok 550

Mrkva, 1. trieda kg 3150

Petržlen, 1 . trieda kg 1050
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Zeler, 1. trieda kg 1150

Kaleráb gigant, 1. trieda kg 1000

Kaleráb nový, 1. trieda ks 730

Hlávkový šalát, 1. trieda ks 350

Ľadový šalát, 1. trieda ks 1400

Reďkovka, 1. trieda zväzok 900

Rajčiny, 1. trieda kg 3150

Rukola, 1. trieda, balené vo vaničke 125 g ks 100

Rukola, 1. trieda, krabička 250 g ks 215

Paprika hrubostenná, 1 . trieda kg 180

Paprika PCR, 1 . trieda, sladká kg 1250

Karfiol, 1. trieda ks 830

Uhorky šalátové, 1 . trieda kg 1100

Cvikla, 1. trieda kg 1050

Tekvica, 1. trieda kg 200

Cuketa, 1 . trieda kg 1050

Pór, 1 . trieda kg 100

Brokolica, 1. trieda ks 10

Čínska kapusta, 1 . trieda kg 550

Kapusta hlávková biela, 1 . trieda kg 1050

Kapusta hlávková červená, 1 .trieda kg 650

Cesnak, 1. trieda kg 110

Kel, 1. trieda kg 260

Hliva, 1 . trieda kg 75

Šampiňóny, 1. trieda kg 600

Jablká triedené, IDARED,1 . trieda kg 1400

Jablká triedené, GOLDENDELICIUS, 1 . trieda kg 2300

Kiwi, 1 . trieda kg 260

Hrozno biele, 1. trieda kg 240

Hrušky triedené, 1. trieda kg 550

Pomaranče, 1 . trieda kg 2800

Mandarínky, 1 . trieda kg 1000

Citróny, 1 . trieda kg 900

Cibuľa červená, 1 . trieda kg 105

Polníček, 1 . trieda, krabička 250 g ks 205

Nektarinky, 1 .trieda kg 600

Slivky, 1 . trieda kg 100

Banány, 1 . trieda kg 1900

Cherry rajčiny, 1. trieda kg 270

Grep, 1 . trieda kg 1400

Šalát Lollo Rosso ks 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. trieda

plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť 
charakteristické pre odrodu alebo obchodný typ. Sú však povolené 
malé chyby, ak tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu alebo jeho 
kvalitu.
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Množstvo
Jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria 
maximálne predpokladané množstvo počas trvania rámcovej 
dohody.

Skladovateľnosť 1 mesiace

Ovocie a zelenina čerstvé, nepoškodené, celé, zdravé

Ovocie a zelenina bez známok hniloby

Ovocie a zelenina bez škodcov a bez poškodenia spôsobeného škodcami

Ovocie a zelenina bez nadmernej povrchovej vlhkosti

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Vrátane dopravy na dve miesta plnenia.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.

Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za 
plnenie predmetu zákazky.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková 
cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH do 2 pracovných dní od uzavretia Rámcovej dohody.

Predávajúci musí zabezpečovať dopravu osobou občiansky bezúhonnou, v dopravných prostriedkoch vyhovujúcich všetkým 
hygienickým a potravinovým zákonom, normám, predpisom SR a EÚ. Táto osoba je povinná pri vstupe do objektu kupujúceho,
ako aj pri odchode, strpieť vykonávanie nevyhnutných bezpečnostných opatrní zo strany kupujúceho.

Cena za tovar sa rozumie cena vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto plnenia určeného kupujúcim a vrátane ostatných 
nákladov spojených s dodávkou tovaru, uvedené v menu EUR.

Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť je stanovená po celú dobu platnosti zmluvy.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.

Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavku 1 . triedy akosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
sa funkčným celkom rozumie tovar dodaný v priebehu 6 mesiacov.

Dodanie tovaru na dve miesta plnenia.

Rámcová dohoda sa uzatvára na 6 mesiacov, na dobu určitú.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo, doba plnenia bude 6 mesiacov a technická špecifikácia predmetu 
obstarávania je na 6 mesiacov.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať finančný limit.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry alebo množstva 
tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite telefonicky s dodávateľom 
riešiť žiadosť o nápravu.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia.

Dovoz tovaru sa bude uskutočňovať do 24 hod od telefonickej objednávky obstarávateľa a v pracovných dňoch od 07.00 do 14
.00hod.

Za podstatné porušenie zmluvy bude verejný obstarávateľ považovať:

-ponúkaný tovar nebude s porovnateľnými, resp. lepšími parametrami, ako požadoval,

-pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže splniť svoje záväzky,

-dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH (dodávateľ zadá pri súťaži DPH 0,00)

V súlade s vyššie uvedeným bude dodávateľovi udelená negatívna referencia a v prostredí IS ZÚ bude výsledná hodnotiaca 
známka neuspokojivá.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Súdna 15, Omšenie 826

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: celok
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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 46 200,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121550

V Bratislave, dňa 05.11.2021 10:40:02

Objednávateľ:
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Štefan Mesároš - VEZOPAX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121550


Zákazka


Identifikátor Z202121550


Názov zákazky Čerstvé ovocie a zelenina


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315307


Dodávateľ


Obchodný názov Štefan Mesároš - VEZOPAX


IČO 10928693


Sídlo Lieskovská cesta 2737, Lieskovec, 96221, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.10.2021 6:35:55


Hash obsahu návrhu plnenia lsFPkG38Ww/3QVn/OuECKPgMtUZcI+a43b/zc5kyZTU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Súhlasíme


Prílohy:
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