
Rámcová dohoda č. Z202123309_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK2021704685
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177
Telefón: 0337955388

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 31428819
DIČ: 2020395982
IČ DPH: SK2020395982
Bankové spojenie: IBAN: SK2111110000006627015000
Telefón: 421337723371

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Potraviny - ostatné
Kľúčové slová: mrazená zelenina, sterilizované výrobky, cukor, pochutiny, olej, múka, cestoviny
CPV: 15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky; 15610000-7 - Mlynské výrobky; 

15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky; 15981000-8 - Minerálne vody; 15870000-7 - 
Koreniny a chuťové prísady; 15411100-3 - Rastlinné oleje; 15130000-8 - Mäsové výrobky; 
15241300-2 - Sardinky; 03211300-6 - Ryža; 03212200-2 - Suché strukoviny a strukoviny; 
03142500-3 - Vajcia; 15831200-4 - Biely cukor; 15863000-5 - Čaj; 15200000-0 - 
Spracované a konzervované ryby; 15241400-3 - Tuniak v konzerve; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Potraviny

Funkcia

Potraviny slúžia pre prípravu diétnych jedál podľa normy HACCP.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mrazený karfiol á 2,5 kg kg 450

Mrkva mrazená mini á 2,5 kg kg 100

Špenát mrazený á 2,5 kg kg 100

Tekvica mrazená á 1 kg kg 140

Zelenina mrazená bretánska á 2,5 kg kg 500

Mexická zelenina mrazená á 2,5 kg kg 20

Petržlen mrazený á 2,5 kg kg 350

Hrášok mrazený á 2,5 kg kg 300

Mrazená fazuľka 2,5 kg kg 20
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Mrazená brokolica á 2,5 kg kg 200

Pór mrazený á 2,5 kg kg 100

Kukurica sterilizovaná á 170 g kg 15

Olivy sterilizované 180 g ks 24

Zeler mrazený á 2,5 kg kg 300

Šampióny mrazené á 2,5 kg kg 150

mrazený hrášok s mrkvou á 2,5 kg kg 20

Kel mrazený á 2,5 kg kg 30

Kukurica mrazená á 2,5 kg kg 30

Cesnaková pasta á 200 g kg 15

Čalamáda á 650 g kg 19,5

Fazuľové struky sterilizované á 680 g kg 340

Kapusta kvasená á 5,0 kg kg 180

Kôpor sterilizovaný á 240 g kg 15

Sterilizovaná mrkva s hráškom á 640g kg 51,2

Paprika červená mletá  á 40 g kg 35

Lečo sterilizované á 670 g kg 201

Paprika červená sterilizovaná á 650 g kg 40

Rajčinový pretlak á 700 g kg 600

Šampiňóny sterilizované á 400 g kg 28,8

Uhorky sterilizované á 670 g kg 234,5

Chren sterilizovaný á 160 g kg 28,8

Cvikla sterilizovaná á 660 g kg 150

Fazuľa sterilizovaná biela á 400 g kg 18

Fazuľa sterilizovaná červená á 400 g kg 18

Kečup  á 300 g kg 39

Feferóny sterilizované 400 g kg 5

Sušená petržlenová vňať 7g ks 850

Sušený kôpor á 10 g kg 0,8

Červená repa diabetická sterilizovaná á 580 g kg 29

Sušený cesnak á 30 g kg 4,5

Mrazené rybie filé  bez vody á 150 g kg 200

Džem mini á 20 g ks 10 000

Nutela mini á 20 g ks 720

Džem jahodový - marhuľový á 260 g kg 28,6

DIA džem mini á 20 g ks 720

Kompót broskyňový á 820 g kg 82

Kompót čerešňový á 700 g kg 175

Kompót višňový bez kôstkový á 670 g kg 49

Kompót jablkový á 560 g kg 400

Kompót marhuľový á 690 g kg 300

Kompót slivkový á 690 g kg 121,44

Lekvár slivkový á 440 g kg 17,6

Kompót jablkový DIA á 560 g kg 252

Kompót dia marhuľa 660 g kg 264

Kompót dia čerešňový 660 g kg 264

Kompót tekvica s ananásom á 3,5 kg kg 70
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Detská výživa á 190 g ks 1 900

Džús pomarančový  á 0,20 l ks 3 100

Džús DIA á 0,25 l ks 1 000

Sirup Oravan á 0,7 l l 300

DIA výživa á 190 g ks 2 160

Vajcia min. M ks 12 000

Cukor kryštál kg 1 550

Cukor práškový kg 100

Cukor vanilkový á 20 g ks 300

DIA sladidlo á 10 g ks 350

Sójová omáčka 160 g kg 3,2

Gustin kukuričný škrob 200 g kg 20

Cukor škoricový á 20 g kg 1

Zlatý klas á 40 g kg 9

Maizena á 200 g kg 15

Solamyl á 200 g kg 20

Bebe puding 250 g ks 25

Puding malinový á 37 g kg 1,5

Kakao á 100 g kg 30

Orechová náplň kg 10

Melta á 500 g kg 30

Mletý mak 200 g kg 20

Káva zrnková mletá á 250 g kg 5

Káva Nescafé á 200 g kg 6

Čaj sypaný čierny á 50 g kg 40

Hrozienka sušené á 100 g kg 2

Škorica mletá  á 20 g kg 1,2

Mini med á 20 g ks 6 000

Čaj ovocný á 50 g ks 1 450

Čaj zelený porciovaný 30 g ks 20

Prášok do pečiva á 12 g ks 60

Sušené slivky 200 g ks 10

Droždie á 500 g kg 25

Zázvor mletý á 20 g ks 40

Korenie čierne mleté á 20 g kg 10

Korenie čierne celé á 20 g kg 1,5

Korenie nové celé á 20 g kg 3

Bobkový list á 10 g kg 1,5

Provensálske korenie 20 g ks 20

Majorán á 5 g kg 2,5

Paprika mletá á 40 g kg 35

Korenie štyroch farieb 20 g ks 20

Rasca celá á 20 g kg 15

Tekuté polievkové korenie á 0,185 l l 61,05

Worchester á 0,16 l l 4,8

Horčica porciovana á 20 g ks 500

Horčica plnotučná Snico 350 g kg 50
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Rasca mletá á 20 g kg 5

Kečup porciovaný 20 g ks 500

Korenie na ryby á 20 g kg 1,5

Korenie gulášové á 50 g kg 2,5

Korenie kari á 20 g ks 15

Korenie oregano á 20 g ks 30

Korenie na americké zemiaky á 20 g ks 30

Korenie nové mleté á 20 g ks 30

Vegeta bez glutamanu á 1 kg kg 135

Kuchynská soľ  á 1 kg kg 500

Ocot á 1 L l 430

Lemonit - lemonka sypaný á 70 g kg 42

Citrónová šťava á 0,5 l ks 300

Sušené huby á 20 g kg 1

Tuzemský um á 0,5 l l 1

Korenie kurkuma á 20 g ks 30

Minerálka á 1,5 L Mitická tichá ks 1 000

Minerálka Mitická jemne perlivá á 1,5 l ks 1 000

Minerálka Lucka 1,5 l ks 96

Minerálka á 0,5 L ks 1920

Olej á 1 l l 1 000

Olivový olej á 1 l l 5

Pašteka Majka Hamé á 75 g ks 600

Pašteka pečeňová Hamé 75 g ks 400

Sardinky v oleji á 125 g ks 100

Tuniak v oleji á 185 g ks 320

Pašteka á 48 g ks 860

Pašteka bezlepková á 75 g ks 132

Krupica detská á 500 g kg 125

Múka hladká 1 kg kg 1 100

Múka polohrubá 1 kg kg 200

Múka hrubá 1 kg kg 200

Krúpy jačmenné á 500 g kg 10

Ryža 1 kg kg 1 200

Vločky ovsené á 400 g kg 45

Hrach á 500 g kg 10

Fazuľa á 500 g kg 30

Šošovica á 500 g kg 15

Mak celý á 250 g kg 10

Fliačky á 400 g kg 30

Kolienka á 400 g kg 280

Niťovky á 400 g kg 200

Rezance široké á 400 g kg 150

Slovenská ryža á 400 g kg 200

Tarhoňa á 400 g kg 400

Makaróny 400 g kg 20

Vretená á 400 g kg 150
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Špagety á 400 g kg 160

Drobné cestoviny (abeceda, mušličky) á 400 g kg 40

Cestoviny bezlepkové á 250 g kg 15

Bezlepkový suchár á  220 g ks 20

Penam vitacelia bagetka svetlá bezlepková 240 g ks 30

OK-Fajn tyčinka malina bezlepková 22 g ks 100

Suchár á  250 g kg 200

Strúhanka á 500 g kg 150

MARINA keks  á 100 g kg 32

Keks DIA á 40 g ks 160

Cereálna tyčinka á 40 g ks 1 500

BeBe Brumík vanilka 25 g ks 200

Horalka keks  á 50 g / ekvivalent ks 1 640

Bezlepkový keks ryžový á 130 g ks 320

Sušienka Ovsená desiata broskyňa 40 g ks 100

Ryžové rezance á 240 g ks 20

Piškóty okrúhle á 120 g kg 151,20

Bezlepkové ovsené vločky á 500 g ks 15

PENNE cestovina á 500 g kg 70

Bezlepková múka  á 1kg kg 3

Vianočné oblátky á 50 g kg 5

Ryžový nápoj á 1 l ks 10

Bio kaša jahoda 100 g ks 10

Piškóty kukuričné 120 g ks 10

Ryžové vločky 200 g ks 10

Instantná kaša kukuričná 200 g ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hygienické a výživové požiadavky

v zmysle Potravinového kódexu SR vydaného  výnosom 
Ministerstva  pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva 
SR v platnom znení a Nariadenie Európsk.  parlamentu a Rady 
č.852/2004

- o hygiene potravín a zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších   zmien a doplnkov.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z obchodného registra resp. živnostenský list, ktorý preukazuje 
oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu jednotkové ceny bez 
DPH aj s DPH.

Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia zmluvy.

Dodávka tovaru 1 x týždenne do 12:00 hodiny; objednávka 1 deň vopred do 12:00 hodiny. Mrazený tovar bude dodaný v aute 
s mraziacim zariadením. Ostatný tovar bude dodaný v aute s plošinou.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný po lehote minimálnej 
trvanlivosti. Minimálna trvanlivosť: podľa potravinového kódexu SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu.
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Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane.

V prípade, že predávajúci nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny
 nedodaného tovaru.

Fakturácia sa bude realizovať dvakrát mesačne, pričom prílohou faktúry budú objednávateľom potvrdené dodacie listy.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukazateľne v minulosti za takúto nižšiu
 cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ

poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu 
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku dodávateľa, a to aj v prípade, že táto pohľadávka dodávateľa ešte nie je 
splatná, so svojimi pohľadávkami voči dodávateľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených dodávateľom alebo sankcií voči 
dodávateľovi, alebo z iných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi a dodávateľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj 
súhlas.

V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy 
bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený druhej zmluvnej strane.

Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka
bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v 
rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Winterova 66

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: súbor
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: 52 000,00 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.

Strana 6 z 7 



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 Z202123309

V Bratislave, dňa 29.11.2021 13:38:02

Objednávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123309


Zákazka


Identifikátor Z202123309


Názov zákazky Potraviny - ostatné


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317066


Dodávateľ


Obchodný názov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.


IČO 31428819


Sídlo Krajinská cesta 3, Piešťany, 92101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 13:12:52


Hash obsahu návrhu plnenia K90Md8jO1jcLSqeOo3NtNiPfKDFqqpLIDi9O8leXrpo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia_potraviny.pdf










 



 



 
 



Názov predmetu zákazky: „Potraviny - ostatné“ 



 



 
Určenie kritéria : 



 



Cena za celý predmet zákazky 



vyjadrená v eurách bez DPH 



Výška DPH/výška DPH 



vyjadrená v eurách 



Cena za celý predmet zákazky 



vyjadrený v eurách vrátane DPH 



43 387,50 8 634,18 52 021,68 



 



 
 
 



V Piešťanoch, dňa 29.11.2021                 Ing. Miloš Kriho 
        konateľ spoločnosti 
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