
Rámcová dohoda č. Z2022199_Z

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: LUNYS, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 4512/96, 05951 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36472549
DIČ: 2020019518
IČ DPH: SK2020019518
Telefón: +421917412332

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerstvé ovocie a zelenina
Kľúčové slová: ovocie, zelenina
CPV: 03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 03221100-7 - Koreňová a hľuzová zelenina; 

03221230-7 - Papriky; 03221240-0 - Paradajka; 03221270-9 - Uhorka; 03221410-3 - 
Kapusta; 03221420-6 - Karfiol; 03221430-9 - Brokolica; 03222111-4 - Banány; 03222220-1 
- Pomaranče; 03222240-7 - Mandarínky; 03222321-9 - Jablká; 03222322-6 - Hrušky; 
03222331-2 - Marhule; 03222332-9 - Broskyne; 03222341-5 - Stolové hrozno; 03222210-8 
- Citróny; 03221112-4 - Mrkva

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čerstvé ovocie  zelenina

Funkcia

Čerstvé ovocie a zelenina pre kuchyňu spoločného stravovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

banány kg 24

brokolica kus 20

cesnak kg 12

cibuľa žltá kg 151

cibuľa jarná zväzok 4

citróny kg 2

hrozno stolové biele kg 4

hrozno stolové červené kg 4

hrušky kg 32

jablká červené (napr. Golden, Gala, Idared, Jonagold) kg 70

kapusta hlávková biela kg 20
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kapusta hlávková červená kg 20

kaleráb kus 15

karfiol kus 12

kel hlávkový kg 3

mandarínky kg 16

mrkva kg 20

paprika (zelená, červená, žltá, PCR) kg 16

paradajky kg 16

petržlen koreňový kg 8

pomaranče kg 16

pór kg 1

šalát ľadový kus 24

uhorky šalátové kg 12

zeler buľvový kg 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Akosť I. trieda

I. trieda

čerstvé, nepoškodené, celé, zdravé bez škodcov a bez poškodenia
spôsobeného škodcami, bez akýchkoľvek viditeľných cudzích 
látok, bez cudzieho pachu alebo chuti, bez nadmernej povrchovej 
vlhkosti

I. trieda bez známok hniloby, plesne a vysychania, čisté

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia v čase medzi 7:00 až 15:00.

Platnosť zmluvy je do 31.12.2022. resp. 12 mesiacov od zverejnenia zmluvy (to čo nastane skôr).

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 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 3 dní od uzavretia zmluvy

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 Kontraktačnej 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 a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej 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 a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Na účely tejto zmluvy sa za zmluvný rámec pokladá Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH. 
Za zmluvný rámec sa nepokladajú presné množstvá v časti "Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:" (resp: 
Položky opisného formulára). Tieto presné množstvá jednotlivých druhov tovarov sú predpokladaným množstvom na obdobie 
12 mesiacov. Objednávateľ si vyhradzuje právo množstvá jednotlivých zazmluvnených druhov tovarov objednávať podľa 
skutočnej potreby (väčšie ako aj menšie)

Pri Rámcovej dohode - čiastkové objednávky nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani 
minimálnou cenou za objednávaný tovar v jednej dodávke.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 4 
pracovných dní v čase od 7:15 do 13:30 od objednania tovaru. Prípadne podľa obojstrannej dohody.

V prípade nedodania tovaru v stanovenej (dohodnutej) dobe, je objednávateľ oprávnený objednaný tovar zakúpiť u iného 
dodávateľa.

Ak dodávateľ 2 krát nedodá objednaný tovar alebo jeho časť v stanovenej (dohodnutej) dobe, považuje sa to za podstatné 
porušenie podmienok Rámcovej dohody.
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Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že dodaný tovar v čase jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne 
požiadavky podľa platných noriem a potravinového kódexu 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.

Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby. Nedodržanie podmienky 
sa považuje za podstatné porušenie podmienok Rámcovej dohody.

Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný objednávateľovi vyznačiť jeho minimálnu trvanlivosť (ďalej len ,,záručná
doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch.

Objednávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. prekročil prvú tretinu doby 
spotreby (resp. doby minimálnej trvanlivosti).

Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru spôsobilé na prepravu 
dodávaného tovaru podľa zákona. Nedodržanie podmienky sa považuje za podstatné porušenie podmienok Rámcovej 
dohody.

Pri dodaní tovaru prebehne fyzická kontrola /počet, sortiment/, na základe ktorého bude podpísané prevzatie tovaru 
oprávnenou osobou objednávateľa. Zoznam oprávnených osôb objednávateľa zašle objednávateľ dodávateľovi po doručení 
podrobného rozpočtu.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a súčasťou musia byť dodacie listy o dodanom predmete – príslušnom 
množstve tovaru a preberacie protokoly potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

Lehota splatnosti faktúry je:

- 30 dní odo dňa dodania potraviny , za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do centrály v meste 
Zvolen do 10 dní odo dňa dodania potraviny

- 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi do centrály v meste Zvolen 
po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny

- 15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry do centrály dodávateľa v meste Zvolen, za dodanie vybranej potraviny
(zákon č. 91/2019) resp. v súlade s platnou legislatívou.

Dodávateľovi sa umožňuje faktúru ponechať aj v mieste dodania tovaru (miesto dodania tovaru je iné ako centrála 
dodávateľa). V tomto prípade objednávateľ zabezpečí jej doručenie do svojej centrály na vlastné náklady najviac do 5 dní od 
ponechania faktúry v mieste dodania tovaru. Za deň doručenia faktúry sa však považuje deň doručenia faktúry do centrály 
dodávateľa v meste Zvolen.

Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje.

Sankcie za nedodržanie podmienok tejto rámcovej dohody sú stanovené Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska v
čase vyhlásenia obstarávania.

Každá zo strán môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu s výpovednou dobou 30 dní od dňa jej doručenia druhej strane. 
Výpoveď zmluvy musí byť doručená písomne. V prípade neprevzatia poštovej zásielky, výpoveď začína plynúť 14 dní od dňa 
jej neprevzatia. Objednávateľ požadovanie garantovanie dohodnutej ceny za potraviny na dobu najviac 45 dní od dňa 
doručenia výpovede druhej strane.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Veľká Ida
Ulica: Veľká Ida - GPS súradnice 48°35'58.7"N 21°08'38.4"E (48.599637, 21.144010)

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zakázka
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 bez DPH: 630,00 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 Z2022199

V Bratislave, dňa 20.01.2022 11:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LUNYS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022199


Zákazka


Identifikátor Z2022199


Názov zákazky Čerstvé ovocie a zelenina


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319297


Dodávateľ


Obchodný názov LUNYS, s.r.o.


IČO 36472549


Sídlo Hlavná 4512/96, Poprad, 05951, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 17.1.2022 11:51:46


Hash obsahu návrhu plnenia c9qQol/P2Ygzw5CEnacHmnc7Ci058EUziiGNUPGcU0U=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predpokladaná hodnota zákazky v mene firmy Lunys s.r.o. je stanovená na 630 eur bez DPH, čo je v
prepočte 756 eur s DPH.


Prílohy:
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