
Kúpna zmluva č. Z2022139_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: 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 a zelenina, banány, broskyne, kapusta, petržlen, pomaranče, cibuľa, mrkva, cesnak,

kapustová zelenina, paradajky, papriky, kvasená kapusta
CPV: 03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 03222111-4 - Banány; 03222332-9 - Broskyne; 

03222340-8 - Hrozno; 03222321-9 - Jablká; 03221410-3 - Kapusta; 03221440-2 - 
Ružičkový kel; 03222240-7 - Mandarínky; 15332180-9 - Melóny; 03221112-4 - Mrkva; 
15872100-2 - Paprika; 03222220-1 - Pomaranče; 03221310-2 - Hlávkový šalát; 03221260-6
- Huby; 03222210-8 - Citróny; 03221100-7 - Koreňová a hľuzová zelenina; 03221240-0 - 
Paradajka; 03221230-7 - Papriky; 03221320-5 - Šalátové listy; 03221113-1 - Cibuľa; 
03221250-3 - Cuketa; 03221400-0 - Kapustovitá zelenina; 03221420-6 - Karfiol; 
03221300-9 - Listová zelenina; 03221000-6 - Zelenina; 15331461-6 - Konzervovaná kyslá 
kapusta; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čerstvé ovocie a zelenina

Funkcia

Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre kuchyňu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Banány kg 150

Ananás kg 10

Broskyne kg 150

Brokolica kg 30

Baklažán kg 20

Cesnak kg 60

Cibuľa kg 400
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Cibuľka jarná ks 5

Citróny kg 20

Cuketa kg 10

Červená repa - cvikla kg 30

Grepy kg 70

Hliva ustricová kg 50

Hrozno stolové, biele, červené kg 10

Hrušky kg 70

Chren čerstvý kg 5

Jablká (rôzne druhy - Golden, Gala, červené, Idared, 
Jonagold) kg 500

Kapusta hlávková biela kg 400

Kapusta hlávková červená kg 100

Kapusta kyslá-kvasená kg 300

Kapusta čínska kg 80

Kaleráb kg 30

Karfiol kg 50

Kel hlávkový kg 100

Kel ružičkový kg 80

Kiwi kg 80

Kôpor čerstvý kg 1

Mandarínky kg 150

Marhule kg 20

Melón červený kg 50

Melón žltý kg 30

Mrkva kg 80

Nektarinky kg 100

Paprika (zelená, červená, žltá, PCR) kg 100

Paradajky (rôzne druhy a farby) kg 200

Cherry paradajky kg 20

Petržlen kg 50

Petržlenová vňať kg 5

Pomaranče kg 150

Pór kg 60

Reďkovka červená zväzok ks 20

redkovka biela kg 10

rukola kg 3

Zeler kg 50

Šalát hlávkový ks 50

Šalát ľadový ks 30

Šampiňóny kg 50

Uhorky šalátové kg 200

Pažítka čerstvá kg 5

Špenát baby kg 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Množstvá čerstvého ovocia zeleniny 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 čerstvého ovocia zeleniny upraviť podľa 
aktuálnych stavov.

Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky je prípustné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá 
tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Dodávka tovaru bude realizovaná počas
trvania zmluvného vzťahu na základe objednávok.

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

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. 

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu a fakturovaný mesačne. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi.

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

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 vrátane vyskladnenia na mieste určenia podľa 
jednotlivých objednávok v zariadeniach obstarávateľa.

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

Dodávka tovaru musí byť v pracovné dni od 6,00 hod. do 12,00 hod.

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

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

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry alebo množstva 
tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

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. Tovar musí spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR na 
predmetné výrobky v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byť označení 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.

Doba trvania Kúpnej zmluvy je na obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2022 alebo do vyčerpania 
predpokladanej hodnoty zákazky, alebo do uzatvorenia novej rámcovej dohody uzatvorenej na základe centrálneho verejného 
obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo 
Zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a 
následne dodávateľa ohodnotiť negatívnou referenciou.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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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 13:00:00 - 31.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie- súbor, (kg, ks)
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: 4 700,00 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 Z2022139

V Bratislave, dňa 20.01.2022 12:50:01

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 Z2022139


Zákazka


Identifikátor Z2022139


Názov zákazky Čerstvé ovocie a zelenina


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319237


Dodávateľ


Obchodný názov LUNYS, s.r.o.


IČO 36472549


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


Dátum a čas predloženia 18.1.2022 9:50:18


Hash obsahu návrhu plnenia T5ykA/a4L02Y68mTvyEaWQ0gqR95ACSP4RQfCD1GJbA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predpokladaná hodnota plnenia zákazky v mene firmy Lunys s.r.o. je stanovená na 6 558 eur bez DPH
čiže 7870 s DPH.


Prílohy:





				2022-01-18T10:50:19+0100

		EKS PDF PODPIS









		2022-01-20T12:50:01+0100
	EKS PDF PODPIS




