
Rámcová dohoda č. Z202123114_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

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: Koreniny, pochutiny a sušené byliny
Kľúčové slová: Vývary, korenia,  kečup, čaj, horčica, ocot
CPV: 15891600-6 - Vývary; 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu); 15871000-4 - Ocot; omáčky; miešané korenisté zmesi; 
horčičná múčka a prášok; pripravená horčica; 15871230-5 - Paradajkový kečup; 
15871250-1 - Horčica; 15863000-5 - Čaj

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Koreniny, pochutiny a sušené byliny

Funkcia

Dodávka vývarov, dochucovadiel a prísad pre kuchyňu spoločného stravovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vývar hovädzí                                     1 kg kg 190

Vývar hubový                                     1kg kg 35

Vývar údený                                    1 kg kg 70

Vývar slepačí                                    1 kg kg 110

Vývar zeleninový                            1 kg kg 150

Dochucovadlo bez glutamanu minimálny podiel 15 % 
sušenej zeleniny kg 320

Polievkové korenie tekuté                     1 l ks 400

Čierne korenie mleté                             0,5 kg ks 70

Čierne korenie celé                            0,5 kg ks 45

Nové korenie                                   0,5 kg ks 35

Rasca mletá                                  0,5 kg ks 50
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Rasca celá                                           0,5 kg ks 50

Paprika sladká mletá                           0,5 kg ks 230

Čaj čierny                                           50 g1 ks ks 1400

Kečup jemný                                  5 kg ks 80

Horčica plnotučná                          5 kg ks 210

Soľ jódidovaná 1 kg ks 1500

Ocot liehový kvasný 8%                  1 L ks 400

Kávovinová zmes 500 g ks 100

Kečup jemný 1 kg ks 90

Droždie čerstvé 42 g ks 1300

Sušené droždie 10 g ks 3200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2  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 2 dní od uzavretia zmluvy

Interval opakovaných plnení na základe objednávky pri rámcovej dohode

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia objednávky na plnenie od Objednávateľa - do 48 hodín

 Dodanie tovaru bude na dve miesta. 

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. 

 Tovar sa bude dodávať v množstvách, ktoré budú zo strany obstarávateľa požadované. 

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu a fakturovaný mesačne podľa jednotlivých miest plnenia. 

 Faktúra a dodací list musia mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum 
vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis 
zodpovedného pracovníka. 

 Dovoz tovaru sa bude uskutočňovať do 48 hodín od uplatnenia telefonickej objednávky zo strany obstarávateľa v pracovných 
dňoch od 7.00 h do 14.00 h. 

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

 Uchádzač poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar. 

Výrobky označené podľa §§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, 
spotreba, názov výrobcu, zloženie.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa dodania potravín.

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

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 a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č.1187/2004-100, 
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

Dodanie tovaru: tovar bude dodávaný vozidlom ktoré, nesmie byť vyššie ako tri metre. Taktiež nesmie to byť auto s návesom 
alebo prívesom.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a prepravou tovaru znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na 
verejného obstarávateľa.

Rámcová dohoda platí od 1.1.2022 - do 30.6.2022

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je 
presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa 
predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným 
prieskumom trhu.
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Dodávateľ súhlasí so sprístupnením rozpisu jednotkových cien, ak bude objednávateľovi doručená žiadosť o sprístupnenie 
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 150,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 380,00 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 Z202123114

V Bratislave, dňa 25.11.2021 13:30:01
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Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123114


Zákazka


Identifikátor Z202123114


Názov zákazky Koreniny, pochutiny a sušené byliny


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316871


Dodávateľ


Obchodný názov INMEDIA, spol. s r.o.


IČO 36019208


Sídlo Námestie SNP 11, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.11.2021 13:08:01


Hash obsahu návrhu plnenia hT9QCCjKgqbemb50HFIeYktfSlVNb6k73KaG3EVQEOA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_koreniny, pochutiny.pdf










Súhrnný vlastný návrh plnenia 



 



Identifikácia uchádzača: Názov: INMEDIA, spol. s r. o. 



    Sídlo:  Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 



    IČO:   36019208 



     



 



Predmet zákazky:   „Koreniny, pochutiny a sušené byliny“ 



 



 



 



 Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 



- 



cena za celý predmet zákazky 



spolu 



7 435,83 € 1 487,17 € 8 923,00 € 



 



 



Vo Zvolene, dňa 25. novembra 2021 



 



 



 



 



 



 



         Ing. Miloš Kriho 



      konateľ spoločnosti 
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