
Rámcová dohoda č. Z202013059_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Družicová 4, Košice
Sídlo: Družicová 4, 04012 Košice, Slovenská republika
IČO: 31263127
DIČ: 2021364532
IČ DPH:
Telefón: 0556740238

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36019208
DIČ: 2020066829
IČ DPH: SK2020066829
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000006619429000
Telefón: 0455363008

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Kľúčové slová: mlieko, mliečne výrobky, smotana, tvaroh, syr, maslo, jogurt
CPV: 15511000-3 - Mlieko; 15500000-3 - Mliečne výrobky; 15551300-8 - Jogurt; 15512000-0 - 

Smotana; 15530000-2 - Maslo; 15542200-1 - Mäkký syr; 15544000-3 - Tvrdý syr; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Funkcia

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na prípravu jedál do školskej kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Maslo čerstvé – množstvo tuku min. 82 %, balenie 
125g ks 1500

2. Maslo čerstvé – množstvo tuku min. 82 %, balenie 
250g ks 1200

3. Mlieko, trvanlivé, polotučné - 1,5 % tuku, objem 1 liter liter 1000

4. Mlieko, trvanlivé, plnotučné - 3,5 % tuku, objem 1 liter liter 475

5. Mlieko, čerstvé, polotučné - 1,5 % tuku, objem 1 liter liter 330

6. Smotana kyslá – min. 14 - 16 % tuku , balenie 200 ml ks 1000

7. Jogurt biely – tuk min. 3,1 %, balenie 150 g ks 866

8. Jogurt ovocný – rôzne ovocné príchute, čokoládový, 
vanilkový, ovocná zložka u ovocných min. 18 %, záruka 
min. 14 dní, tuk min. 2,4 %, bez zahusťovadiel, bez 
syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, balenie
120g

ks 1200
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9. Jogurt ovocný – rôzne ovocné príchute, čokoládový, 
vanilkový, ovocná zložka u ovocných min. 18 %, záruka 
min. 14 dní, tuk min. 2,4 %, bez zahusťovadiel, bez 
syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, balenie
150g

ks 1200

10. Jogurt smotanový – rôzne ovocné príchute, 
čokoládový, vanilkový, ovocná zložka u ovocných min. 
18 %, záruka min. 14 dní, tuk min. 6 %, bez 
zahusťovadiel, bez syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok, balenie 150g

ks 1200

11. Jogurt biely – tuk min. 3,1 %, balenie 3 kg kg 270

12. Acidofilné mlieko – tuk min. 3,6 %, probiotická 
kultúra Lactobacillus acidophilus, bez príchute, balenie 
250g

ks 1300

13. Bryndza – sušina min. 44 %, tuk v sušine min. 48 %, 
balenie 1 kg ks 60

14. Bryndza – sušina min. 44 %, tuk v sušine min. 48 %, 
balenie 125g ks 800

15. Smotana na šľahanie, trvanlivá – min. 31 % tuku, 
balenie 1liter ks 70

16. Smotana na varenie čerstvá – tuk min. 12 %, balenie
1liter ks 150

17. Syr, tvrdý, údený, 45% tuku v sušine, balenie 1kg ks 100

18. Syr, tvrdý, údený, 28% tuku v sušine, balenie 1kg ks 90

19. Syr tavený, v črievku BAMBINO – tuk v sušine min. 
48 %, balenie 1kg ks 50

20. Syr tavený, v črievku BAMBINO – tuk v sušine min. 
48 %, balenie 100g ks 500

21. Syr s modrou, alebo zelenou plesňou– sušina min. 
48 %, tuk v sušine min. 50 %, balenie 115 g ks 174

22. Syr tvrdý, neúdený - obsah tuku v sušine min. 30 %, 
bez pridaného rastlinného tuku kg 150

23. Syr tvrdý, neúdený - obsah tuku v sušine min. 45 %, 
bez pridaného rastlinného tuku kg 200

24. Tvaroh jemný, hrudkový – sušina min. 23 %, tuk v 
sušine min. 8 %, obsah tuku min. 2,5 %, balenie 3 kg kg 200

25. Tvaroh jemný, hrudkový – sušina min. 23 %, tuk v 
sušine min. 8 %, obsah tuku min. 2,5 %, balenie 250 g ks 300

26. Tofu, údené zo slovenskej geneticky 
nemodifikovanej sóje, údené dymom, balenie 180g ks 833

27. Sójový tofu syr, biely – bez konzervačných látok, bez
cholesterolu, vysoký obsah bielkovín, vákuovo balený, 
balenie 180g

ks 388

28. Termix, tvarohový - rôzne príchute (vanilkový, 
čokoládový, jahodový) tvaroh min. 48 %, smotana min. 
6,5 %, balenie 90 g

ks 1200

29. Tvaroh, jemný, termizovaný s obsahom tuku 2,5%, 
balenie 250g ks 300

30. Syr termizovaný, biely, jemný, krémový, čerstvý syr, 
tuk v sušine 78%, sušina 51%, balenie 250g ks 400

31. Vajcia-čerstvé, slepačie, veľkosť L, po 30 ks v 
preložkách ks 12000

32. Čerstvé droždie – balenie 42 g (1balenie 42 g/ 24 ks 
v balení) ks 1440

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Syry bez rastliných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad

Jogurty a kyslomliečne výrobky
s obsahom min. desať na šiestu variabilných mliečných bakterií 
probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel,  syntetických 
farbív, aróm a konzervačných látok
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3. Vajcia
škrupiny čisté, neporušené, označené kódom, vajcia preverené 
veterinárnou kontrolou, zo schválených a kontrolovaných chovov, 
min. trvanlivosť 21 dní

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri dodaní tovaru sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre 
elektronické trhovisko (ďalej len „OPET“) a nasledovnými osobitnými požiadavkami na plnenie uvedenými nižšie.

2. Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov nemá vplyv na význam a 
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané.

3. Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru v sídle objednávateľa na mieste, ktoré bližšie určí objednávateľ 
úspešnému uchádzačovi v súlade s platným certifikátom ATP.

4. Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, ktoré bude obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru a 
lehotu plnenia s možnosťou elektronického objednávania tovaru prostredníctvom E-shopu.

5. Objednávateľ predloží objednávku dodávateľovi najneskôr deň pred termínom dodávky a to do 11.00 hod. Objednávateľ má
právo objednávať presné množstvá (kg, l, ks) bez podmienky odberu minimálneho množstva. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať 
tovar denne do 8:00 hod.

6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu nedodržania ceny, akosti, druhu, štruktúry alebo množstva 
tovaru. Ak objednávateľ zistí zjavné vady súvisiace s kvalitou alebo množstvom tovaru, má právo ho neprevziať. Dodávateľ je 
povinný zabezpečiť dodanie náhradného tovaru bez vád resp. v požadovanom množstve najneskôr do 2 hodín od odmietnutia 
prevzatia tovaru.

7. Dodávateľ zaručuje, že ním dodaný tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu minimálnej trvanlivosti platnej pre 
jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby poskytovanej výrobcom. Záručná doba stanovená výrobcom bude 
vyznačená na obaloch.

8. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu pätinu výrobcom stanovenej 
exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami.

9. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiadúcimi vonkajšími 
vplyvmi. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi: názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, 
dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 
152/1995 Z.z. o potravinách.

10. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších nákladov 
spojených s dodávkou.

11. Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 345/2015, § 18, ods. 3, písm. b.

12. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia 
tzv. akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu, a to aj bez vyzvania objednávateľom, priamo znížením ceny vo faktúre 
vystavenej a doručenej objednávateľovi po dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú.

13. Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky bude nižšia, ako 
cena tovaru určená podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený v objednávke na dodanie tovaru požadovať od dodávateľa 
dodanie predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom 
objednávky.

14. Kúpnu cenu za skutočne prevzatý tovar zaplatí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry s náležitosťami daňového 
dokladu na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list 
podpísaný objednávateľom. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je objednávateľ oprávnený
faktúru vrátiť dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej alebo doplnenej 
faktúry kupujúcemu začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.

15. Za nesplnenie záväzku dodávateľa dodať objednávateľovi tovar do miesta dodania v dohodnutom termíne plnenia, má 
objednávateľ voči dodávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za 
každý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení lehôt. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody voči dodávateľovi a táto náhrada škody patrí objednávateľovi v celej jeho výške bez ohľadu na výšku 
zaplatenej zmluvnej pokuty.

16. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPET dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať 
zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

17. Odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek osobitnej požiadavky, sa bude 
posudzovať ako závažné porušenie podmienok, objednávateľ  vystaví negatívnu referenciu.

18. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia,resp. do doby naplnenia zmluvného 
finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

19. Dodávateľ sa zaväzuje do 5 dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za 
plnenie predmetu zmluvy a to v rozsahu: meno priezvisko, e-mail, telef. kontakt.
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20. Dodávateľ sa zaväzuje do 5 dní od uzavretia zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný položkovitý rozpis jednotkových 
cien predmetu zmluvy, ktoré budú v súlade s uzatvorenou zmluvou. Podrobný položkovitý rozpis jednotkových cien predmetu 
zmluvy bude v tvare: cena bez DPH, DPH, cena s DPH a bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

21. Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží platný certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými 
osobami, že uchádzač disponuje motorovými vozidlami, ktoré sú spôsobilé na prepravu na základe Dohody o medzinárodnej 
preprave skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných alebo prepravných prostriedkoch používaných na takúto prepravu 
(Certifikát ATP).

22. Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti potravín v oblasti 
skladovania a distribúcie potravinárskych výrobkov (ISO 22000) alebo Značky kvality alebo podobnej značky, ktorá má v 
systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

23. Dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa sú povinní byť v momente uzatvorenia zmluvy zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora v prípade, že im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky resp. osobitnej požiadavky na plnenie zo strany Dodávateľa bude Objednávateľ 
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, Zmluvy.

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 IV
Obec: Košice - mestská časť Nad jazerom
Ulica: Družicová 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: Celok
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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 132,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.06.2020 10:08:02

Objednávateľ:
Základná škola Družicová 4, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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