
Kúpna zmluva č. Z2022122_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: POZANA MEAT s.r.o
Sídlo: Pribinova 176, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 50909142
DIČ: 2120521458
IČ DPH: sk2120521458
Bankové spojenie: IBAN: SK32 0200 0000 0038 5272 3456
Telefón: 00421908348506

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mäso a mäsové výrobky
Kľúčové slová: Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäsové výrobky, slanina, klobása, jaternice,  masť,
CPV: 15113000-3 - Bravčové mäso; 15111100-0 - Hovädzie mäso; 15130000-8 - Mäsové 

výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mäso a mäsové výrobky

Funkcia

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hovädzie zadné bez kosti-byk kg 300

Hovädzia roštenka bez kosti - býk kg 100

Hovädzie predné bez kosti, močing-býk kg 60

Hovädzie držky kg 50

Bravčové stehno kuchynská úprava kg 300

Bravčové karé s kosťou kg 50

Bravčové karé vykostené kg 400

Bravčová krkovička vykostená kg 350

Bravčové plece bez kosti kg 50

Bravčová pečeň kg 20

Údená krkovička bez kosti kg 50
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Údené stehno bez kosti kg 50

Dusená šunka bravčová kg 40

Mäkký mäsový výrobok- napr. šunková saláma kg 15

Mäkký mäsový výrobok-napr. Bratislavské párky kg 15

Mäkký mäsový výrobok-napr. Spišské párky, Viedenské 
párky kg 20

Trvanlivé tepelne opracovaný mäsový výrobok-napr. 
Inovecká, Turistická saláma a pod. kg 10

Klobása domáca kg 30

Klobása farmárska kg 70

Údená slanina Oravská kg 30

Údená slanina Anglická kg 20

Údená slanina Gazdovská kg 20

Údená slanina bez kože kg 30

Bravčová masť škvarená kg 20

Domáce jaternice kg 50

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 mäsa a 
mäsových výrobkov 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

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

Požaduje sa predložiť podrobnú cenovú ponuku do 3 dní od uzavretia zmluvy. Ceny uveďte za kus bez DPH a s DPH a 
celkovú cenu bez DPH a s DPH

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty 
zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. 

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. 

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 9:00 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 chladených potravín.
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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 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. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to  do 31.12.2022 alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho ktorá
skutočnosť nastane skôr.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

V prípade dodania tovaru v kvalitatívnom  alebo kvantitatívnom rozpore s objednávkou je dodávateľ povinný do 24h 
zabezpečiť výmenu tovaru na vlastné náklady. V opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, 
ktoré bude mať za následok vypovedanie zmluvy zo strany objednávateľa.

V prípade pochybností o kvalite dodaného tovaru je objednávateľ oprávnený dať urobiť laboratórny  rozbor dodaných potravín,
ktorý uhradí dodávateľ. V prípade preukázania nedostatkov bude objednávateľ požadovať náhradu vniknutej škody a bude sa 
to považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

Objednávateľ žiada zasielať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektrornickým podpisom)

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: Poprad
Obec: Poprad
Ulica: Kukučínova ul č. 5272

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.01.2022 12:00:00 - 31.12.2022 10:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie- súbor, (kg)
Požadované množstvo: 1,0000

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 vrátane DPH: 9 190,00 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.
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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 Z2022122

V Bratislave, dňa 20.01.2022 11:50:01

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

Dodávateľ:
POZANA MEAT s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022122


Zákazka


Identifikátor Z2022122


Názov zákazky Mäso a mäsové výrobky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319220


Dodávateľ


Obchodný názov POZANA MEAT s.r.o


IČO 50909142


Sídlo Pribinova 176, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 17.1.2022 7:31:23


Hash obsahu návrhu plnenia CgQlV/UvSXgujBD+9FJtOqWOVlL4i1Wt5oCz5ph1cKY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
poprad.xlsx (ponuka)







Hárok1


			Technické vlastnosti			Jednotka			Minimum			JC bez DPH			JC s DPH			spolu bez DPH			spolu s DPH


			Hovädzie zadné bez kosti-byk			kg			300			7.9			8.69			2370			2607


			Hovädzia roštenka bez kosti - býk			kg			100			9			9.9			900			990


			Hovädzie predné bez kosti, močing-býk			kg			60			7			7.7			420			462


			Hovädzie držky			kg			50			4			4.8			200			240


			Bravčové stehno kuchynská úprava			kg			300			3.15			3.465			945			1039.5


			Bravčové karé s kosťou			kg			50			3			3.3			150			165


			Bravčové karé vykostené			kg			400			4			4.4			1600			1760


			Bravčová krkovička vykostená			kg			350			4			4.4			1400			1540


			Bravčové plece bez kosti			kg			50			3			3.3			150			165


			Bravčová pečeň			kg			20			1.5			1.8			30			36


			Údená krkovička bez kosti			kg			50			3.4			4.08			170			204


			Údené stehno bez kosti			kg			50			3.4			4.08			170			204


			Dusená šunka bravčová			kg			40			4			4.8			160			192


			Mäkký mäsový výrobok- napr. šunková saláma			kg			15			4			4.8			60			72


			Mäkký mäsový výrobok-napr. Bratislavské párky			kg			15			3			3.6			45			54


			Mäkký mäsový výrobok-napr. Spišské párky, Viedenské párky			kg			20			4			4.8			80			96


			Trvanlivé tepelne opracovaný mäsový výrobok-napr. Inovecká, Turistická saláma a pod.			kg			10			7			8.4			70			84


			Klobása domáca			kg			30			3			3.6			90			108


			Klobása farmárska			kg			70			5			6			350			420


			Údená slanina Oravská			kg			30			4			4.8			120			144


			Údená slanina Anglická			kg			20			4			4.8			80			96


			Údená slanina Gazdovská			kg			20			4			4.8			80			96


			Údená slanina bez kože			kg			30			2.55			3.06			76.5			91.8


			Bravčová masť škvarená			kg			20			2			2.4			40			48


			Domáce jaternice			kg			50			2			2.4			100			120


																		9856.5			11034.3
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