
Kúpna zmluva č. Z202122416_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Sídlo: Ulič 96, 06767 Ulič, Slovenská republika
IČO: 00492531
DIČ: 2020511845
IČ DPH: SK2020511845
Bankové spojenie: IBAN: SK49 0900 0000 0051 1752 4054  
Telefón: 0577694121

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LINDAX, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 927/25, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 52013260
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9883300000002800186084, BIC: FIOZSKBAX
Telefón: 0905486208

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kŕmna surovina.
Kľúčové slová: Kŕmna surovina pre hovädzí dobytok.
CPV: 03114200-5 - Krmoviny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kŕmna surovina.

Funkcia

Použitie: Kŕmna surovina pre hovädzí dobytok (Výpalky DDG-S - Dried distillers grains with solubles).

Nutričná hodnota DDGS: -nasledujúce hodnoty sú uvedené v 100% sušine:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sušina % 88,90

Vlhkosť % 11,1

Dusíkaté látky g 350

PDIN g 215

UDP- By pass protein % 70,8

Vláknina g 11,45

Tuk g 80 110

Popol g 44,7

Škrob g 2,63

Cukor g 1,27

ADV g 178
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NDV g 338

MEo MJ/kg 13,01

MEhyd MJ/kg 12,86

NEL MJ/kg 7,47

NEV MJ/kg 7,89

Aminokyseliny: Lyzín g 10,2

Aminokyseliny: Metionín g 6

Aminokyseliny: Cystín g 4,7

Aminokyseliny: Treonín g 13

Aminokyseliny: Tryptofán g 3,4

Aminokyseliny: Serín g 13,6

Aminokyseliny: Alanín g 25,2

Aminokyseliny: Arginín g 16,4

Aminokyseliny: Valín g 14,4

Aminokyseliny: Aspargín g 14

Aminokyseliny: Kys. Glutámová g 54,9

Aminokyseliny: Histidín g 7,2

Aminokyseliny: Glycín g 16,5

Aminokyseliny: Vápnik g 0,3

Aminokyseliny: Fosfor g 7,7

Aminokyseliny: Draslík g 9,1

Množstvo: t 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Špecifikácia: požadujeme aby produkt NEOBSAHOVAL geneticky modifikované 
organizmy

Špecifikácia: potvrdenie, že auto predtým neviezlo geneticky modifikované 
organizmy (GMP+kód)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia

2. Požaduje sa predložiť opis, prospektový materiál alebo fotografie na plnenie zmluvy.

3. Kŕmna surovina pre hovädzí dobytok musí byť v súlade s opisným formulárom - variantné riešenie nebude akceptované z 
dôvodu, že hovädzí dobytok je nastavený podľa hore uvedenej kŕmnej suroviny.

4. Kŕmne suroviny môže predávať – dávať ponuku na verejné obstarávanie iba subjekt, ktorý je registrovaný na ÚKSUPe ako 
výrobca alebo sprostredkovateľ predaja kŕmnych surovín.

5. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zákazky: opis, prospektový materiál alebo fotografie na plnenie zmluvy, potvrdenie o 
registrácií na ÚKSUPe, referencie s poľ. podnikov a skúsenosti s použitím daného produktu (min. 3 poľ.podniky) je potrebné 
doručiť verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

6. Spôsob financovania za dodaný tovar:

6.1 Úhrada za dodaný tovar sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá 
bude mať náležitosti daňového dokladu.

6.2 Faktúra bude obsahovať cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH.

6.3 Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo zmluvy, predmet fakturácie, miesto a termín plnenia, rozpis fakturovanej sumy.

6.4 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok 
pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.

6.5 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí tovaru, ktorý spĺňa technické vlastnosti a požiadavky v zmysle
zmluvy.
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6.6 Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu objednávateľa na 
účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho 
sídla, resp. pracoviska, ktoré vystavilo čiastkovú výzvu.

7. Ukončenie zmluvy môže nastať:

7.1 Riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných podmienok v 
požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách.

7.2 Odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

7.3 Odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok vedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u.

7.3.1 - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov 
uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u dodávateľovi v listinnej forme.

7.4 Ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán.

7.4.1 - ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy.

7.4.2 - pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomnej forme,
ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán.

7.5 Výpoveďou danou objednávateľom dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov.

7.5.1 – ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od 
nasledujúceho dňa po doručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje 
tretí deň od odoslania písomnej výpovede dodávateľovi.

7.5.2 – výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do 
momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy.

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: Snina
Obec: Ulič
Ulica: 067 67 Ulič 96

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.12.2021 07:00:00 - 31.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: t
Požadované množstvo: 50,0000

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 bez DPH: 14 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z202122416

V Bratislave, dňa 30.11.2021 09:18:00

Objednávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LINDAX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122416


Zákazka


Identifikátor Z202122416


Názov zákazky Kŕmna surovina.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316173


Dodávateľ


Obchodný názov LINDAX, s.r.o.


IČO 52013260


Sídlo Hviezdoslavova 927/25, Nové Zámky, 94002, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 7:19:48


Hash obsahu návrhu plnenia JBsVkZRx7btn7HGrZs55dcZKWi+K71yHEc+I2r8nwZg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Po vysúťažení dodám.


Prílohy:
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