
Kúpna zmluva č. Z202123211_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. 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 a vajcia
Kľúčové slová: Mlieko, mliečne výrobky, vajcia, jogurty
CPV: 15511000-3 - Mlieko; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov; 15544000-3 - Tvrdý 

syr; 15530000-2 - Maslo; 15551300-8 - Jogurt; 15871273-8 - Majonéza; 15512000-0 - 
Smotana; 15500000-3 - Mliečne výrobky; 15542200-1 - Mäkký syr; 15540000-5 - Syrárske 
výrobky; 15510000-6 - Mlieko a smotana; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mliečne výrobky

Funkcia

Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec do kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bryndza plnotučná, tuk v sušine min. 48% kg 50

Maslo čerstvé 250g, množstvo tuku min. 82% ks 100

Maslo hyg. balenie do 20g, množstvo tuku min. 82% kg 10

Smotana na šľahanie 33% obsah tuku, 1L ks 50

Smotana na varenie 10% obsah tuku, 1L ks 800

Smotana kyslá pochúťková s obsahom  tuku 16%, 
250ml ks 50

Tvaroh hrudkovitý 250g, obsah tuku 2,5% ks 300

Mlieko (pasterizované, trvanlivé) polotučné 1,5% obsah 
tuku, 1L l 1000
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Mlieko (pasterizované, trvanlivé) plnotučné 3,5% obsah 
tuku, 1L l 250

Syr tvrdý 45% obsah tuku v sušine (napr. Eidam, 
Inovecká tehla alebo ekvivalent) kg 300

Acidofilné mlieko, probiotická kultúra,  250ml ks 300

Syr s bielou plesňou 120g (napr. Hermelín, Encián, 
Plesnivec alebo ekvivalent) ks 450

Syr plátkový  45% tuku v sušine, 100g balenie ks 350

Majonéza balenie 4 kg ks 20

Tatarská omáčka, bal.  30g ks 2000

Syr údený, 45% obsah tuku v sušine, 100g ks 200

Vajcia slepačie L ks 5000

Jogurt smotanový čokoládový  145g, tuk min., 10,0%  
(napr. Zvolenský alebo ekvivalentt ) ks 300

Jogurt smotanový jahodový 145g, tuk min., 10,0%   
(napr. Zvolenský alebo ekvivalent) ks 300

Jogurt smotanový čučoriedkový 145g, tuk min., 10,0% 
(napr. Zvolenský alebo ekvivalent) ks 300

Smotanovo-tvarohový krém, vanilkový, 125 g ks 300

Smotanovo-tvarohový krém, kakaový, 125 g ks 200

Syr tavený 45% tuku v sušine, 8 trojuholníkov, 140g 
(napr. Karička alebo ekvivalent) ks 300

Syr tavený 45 % tuku v sušine, črievko 100g (napr. 
Bambino alebo ekvivalent) ks 300

Syr tavený 45 % tuku v sušine,  1kg balenie ks 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Množstvá potravín sú určené podľa súčasného počtu 
stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko 
sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Na 
základe toho môže obstarávateľ množstvá upraviť podľa 
aktuálnych stavov.

Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky je prípustné

Množstvá jednotlivých druhov potravín slúžia pre potreby
súťaže.

dodávka tovaru bude realizovaná počas trvania zmluvného vzťahu 
na základe objednávok.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť potravín. V deň dodania tovaru nesmie uplynúť viac ako 1/3 doby 
spotreby alebo minimálnej doby trvanlivosti od dátumu výroby vyznačenom na obale tovaru a dodacom liste.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú   od 1.1.2022 do 31.12.2022 t.j. na 12 mesiacov.

V prípade uzatvorenia rámcovej dohody uzatvorenej na základe centrálneho verejného obstarávania táto zmluva bude 
ukončená na základe písomného dodatku s 1 mesačnou výpovednou lehotou.

Plnenie zmluvy začína dňom 1.1.2022.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. 

Požaduje sa predložiť podrobnú cenovú ponuku do 2 dní od uzavretia zmluvy. Ceny uveďte bez DPH a s DPH a celkovú cenu 
bez DPH a s DPH.

Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá 
tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví 
dekádne. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných dodávkach. 

Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých 
nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia. 
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Cena za dodanie tovaru je vrátane bezplatnej dopravy a vyskladnenia na mieste určenia podľa jednotlivých objednávok v 
zariadeniach obstarávateľa.

Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 24 hodín po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej objednávky. 

Dodávka tovaru musí byť v pracovné dni vždy najneskôr do 8.00 hod. ráno, ak nie je v objednávke vyslovene uvedené inak.

Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok podľa potrieb objednávateľa. 

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR 
č. 2143/2006-100 PK SR. 

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. 

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru a je hygienicky spôsobilé na 
prepravu potravín.

Dodávateľ preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu dodania po dobu vyznačenú na tovare, resp. na 
dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti spôsobilý na obvyklý účel k dátumu dodania vždy čerstvý a zdravotne 
nezávadný. 

Dodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 315/2016 Z.z.

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. 

Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne 
čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula. 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky resp. osobitnej požiadavky na plnenie zo strany Dodávateľa bude Objednávateľ 
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, Zmluvy.

V prípade ak objednávateľ na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho 
nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol o nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé 
vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hod. od uplatnenia reklamácie objednávateľom

Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje na možnosť odstúpenia od zmluvy a 
požadovať náhradu vzniknutej škody.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok
zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho, pričom množstvá odobraného tovaru si určí kupujúci. 
Splatnosť faktúr min. 30 dní.

Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov nemá vplyv na význam a 
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Zemianske Kostoľany
Ulica: Pod horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 06:00:00 - 31.12.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 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: 11 089,00 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 Z202123211

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:38:05

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123211


Zákazka


Identifikátor Z202123211


Názov zákazky Mlieko, mliečne výrobky a vajcia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316968


Dodávateľ


Obchodný názov INMEDIA, spol. s r.o.


IČO 36019208


Sídlo Námestie SNP 11, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 16:15:08


Hash obsahu návrhu plnenia BNkrAFbERti/5OD0i+63pySC4+nrkiiuCKHE9hF7Ems=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_mlieko, mliečne výrobyk a vajcia.pdf










Súhrnný vlastný návrh plnenia 



 



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



    Sídlo:  Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 



    IČO:   36019208 



     



 



Predmet zákazky:  „Mlieko, mliečne výrobky a vajcia“ 
 



 



 



 Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 



- 



cena za celý predmet zákazky 



spolu 



9 399,15 € 1 691,85 € 11 091,00 € 



 



 



Vo Zvolene, dňa 29. novembra 2021 



 



 



 



 



 



 



         Ing. Miloš Kriho 



      konateľ spoločnosti 
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