
Rámcová dohoda č. Z202123314_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Cintorínska 3, 95050 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00738280
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0372832711

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIK, s.r.o. 
Sídlo: Hollého č. 1999/13, 92701 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 34099514
DIČ: 2020374125
IČ DPH: SK2020374125
Bankové spojenie: IBAN: SK4411110000006612228003
Telefón: 0317712636

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mäsové výrobky (12-06)
Kľúčové slová: údená slanina, šunková saláma, špekáčiky, saláma, klobása, párky, koleno, krkovička
CPV: 15131130-5 - Klobásy/párky/saláma/jaternice; 15131230-6 - Saláma; 15131220-3 - Slanina;

 15131210-0 - Údená šunka/slanina; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mäsové výrobky

Funkcia

Dodávka mäsových výrobkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Údená slanina kg 250

Šunková saláma kg 500

Špekáčiky kg 100

Saláma mäkká (Lipovská alebo ekvivalent) kg 1 400

Suchá saláma trvanlivá - 100g (Malokarpatská alebo 
ekvivalent) kg 350

Domáca klobása údená kg 900

Bravčové párky kg 800

Spišské párky kg 200

Bravčové koleno údené bez kosti kg 200

Údená krkovička kg 100

Slanina (Oravská alebo ekvivalent) kg 200

Dusená šunka kg 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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trvanlivosť: min. 21 dní od dodania tovaru

Údená slanina
bravčová slanina 100% bez kože, mäsový výrobok vyrábaný z 
nasolených celých kusov surovej chrbtovej slaniny alebo 
vykostených bokov, bez kože údený teplým dymom

Šunková saláma bravčové a hovädzie mäso min. 55 %

Špekáčiky bravčové a hovädzie mäso min 40 %

Saláma mäkká (Lipovská alebo ekvivalent) bravčové a hovädzie mäso min. 42 %, slanina

Suchá saláma trvanlivá - 100g vákuovo balená, naplátkovaná, bravčovéa hovädzie mäso min. 90 
%

Domáca klobása údená
bravčové mäso a hovädzie mäso min. 70 %, množstvo tuku max 
30 %. Povrchový vzhľad a farba – výrobok v bravčovom čreve,  
zlatohnedej až tmavohnedej farby

Bravčové párky základné suroviny bravčové min. 65%, farbasvetlo zlatohnedá, bez
výrazných dymových škvŕn, jemná pórovitosť

Spišské párky bravčové a hovädzie mäso min. 75%

Bravčové koleno údené bez kosti bravčové koleno s kožou min. 90 %, výrobok pripravenýúdením z 
upravených, ucelených častí mäsa

Slanina (Oravská alebo ekvivalent) bravčový bok min. 85,5 % podiel mäsa

Dusená šunka bravčové stehno min. 70%

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Doba trvania Rámcovej dohody je od 01.07.2022do 30.06.2022 maximálne však do vyčerpania finančného limitu určeného pre
predmet tejto zmluvy , v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Dodávateľ už pri stanovaní cien, pri zapojení sa do súťaže, berie do úvahy „vývoj spotrebiteľských cien“ a ich predpokladaný 
nárast v nasledujúcom období, predpokladanú infláciu a celkový nárast jednotkových cien, tak aby bol schopný zabezpečiť 
dodávky komodít na stanovené obdobie 01. 01. 2022 – 30. 06. 2022.

Množstvá a sortiment druhov tovaru sú určené od súčasného počtu a zloženia stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, 
nakoľko sa ich počet a sortiment počas zmluvného vzťahu môže zmeniť, zvýšiť resp. znížiť. Na základe toho môže 
obstarávateľ množstvá a sortiment druhov tovaru upraviť podľa aktuálnych stavov a zloženia stravníkov v závislosti od 
finančného limitu.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.

Vrátane dopravy a vyloženia na mieste plnenia - Nitra a premietnutie nákladov na dopravu do jednotkových cien tovaru.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky , jednotkové ceny s DPH do 3 dní od 
uzavretia zmluvy a oznámiť objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.

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

Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť je stanovená po celú dobu platnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ 
nepripúšťa v priebehu trvania rámcovej dohody navýšenie cien.

Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe objednávky a dodacieho listu.

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so 
splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné 
miesta.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14:00 h.

Požaduje sa dodanie tovaru do 2 pracovných dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej objednávky.

Dopravu predmetu zákazky na určené miesto obstarávateľom zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením tovaru  a jeho znehodnotením

Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru zabezpečí predávajúci podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v 
znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a hygienických požiadaviek  v súlade s 
Potravinovým kódexom. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný predmet zákazky  spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre 
určené zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.

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 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, v tomto prípade je
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z .z a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
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Vozidlo je izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

Objednávateľ požaduje dodávať tovar vo veľkosti balenia tak ako je uvedené v Technických vlastnostiach. V prípade, ak 
dodávateľ nevie z objektívnych dôvodov dodať tovar v požadovanej veľkosti balenia, je možné po predchádzajúcom súhlase 
verejného obstarávateľa dodať predmetný tovar aj v inom veľkostnom balení za podmienok, že náhradné veľkostné balenie 
nebude menšie a zároveň sa dodrží zazmluvnená jednotková cena.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade opakovaného neodôvodneného porušenia požadovaných dodacích lehôt 
postupovať v zmysle VZP Čl. XVIII bod 18.2 a) alebo b).

Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od 
predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s 
požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a 
dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri 
súťaži zadá DPH 0,00/.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelené neuspokojivé hodnotenie v prostredí EKS a IS ZÚ.

Doba, ktorá uplynie od dátumu dodávky do dátumu najneskoršej spotreby, nesmie byť kratšia ako 2/3 doby od dátumu výroby 
do dátumu najneskoršej spotreby.

V prípade podozrenia na dodaný predmet zákazky inej (horšej) kvality ako uvádza obstarávateľ v opise a požiadavkách na 
predmet zákazky  je predávajúci povinný znášať v plnej výške náklady na vykonaný odborný  rozbor v prípade potvrdenia 
nevyhovujúcej potravinovej komodity.

V prípade nedodania celej dodávky, alebo konkrétneho tovaru je verejný obstarávateľ oprávnený objednať tovar u iného 
dodávateľa a nevystaviť ďalšiu objednávku. Zároveň je verejný obstarávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa úhradu 
vzniknutého rozdielu medzi vysúťaženou kúpnou cenou a cenou predmetu zákazky fakturovanou iným dodávateľom na 
základe vystavenej faktúry.

Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom verejný obstarávateľ bude 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 udelené neuspokojivé hodnotenie.

Pri opakovaných, chybných, dodávkach predmetu zákazky si obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným
celkom rozumie tovar dodaný po ukončení rámcovej dohody.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Cintorínska 3

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: na základe čiastkových objednávok
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 3.7, 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: 11 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 900,00 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 Z202123314

V Bratislave, dňa 29.11.2021 14:32:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIK, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123314


Zákazka


Identifikátor Z202123314


Názov zákazky Mäsové výrobky (12-06)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317071


Dodávateľ


Obchodný názov MIK, s.r.o.


IČO 34099514


Sídlo Hollého č. 1999/13, Šaľa, 92701, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 14:02:11


Hash obsahu návrhu plnenia 1aUv0eXbQbhGQ+5CQwmBp3bVM9HdPTHYnpB/mP7iqsA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podľa položiek opisného formulára


Prílohy:
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