
Rámcová dohoda č. Z20202364_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia, Slovenská republika
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
IČ DPH: SK2020424329
Číslo účtu: SK 90 8180 0000 0070 0048 3980
Telefón: 0435864194

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
Sídlo: 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36394556
DIČ: 2020127241
IČ DPH: SK2020127241
Číslo účtu:
Telefón: +421445520473

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chlieb a pečivo
Kľúčové slová: chlieb, pečivo, pekárenské výrobky
CPV: 15812100-4 - Pečivo; 15811100-7 - Chlieb; 15811200-8 - Rožky; 15811000-6 - Pekársky 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chlieb a pečivo

Funkcia

Dovoz čerstvého chleba a pečiva do školskej jedálne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chlieb pšeničný biely, 1 kg ks 2000

Rožok biely, 40 g ks 11300

Kaiserka tmavá, 50 g ks 240

Žemľa biela, 40 g ks 1100

Bageta biela, 150 g ks 400

Sendvič, 400 g ks 30

Pagáč škvarkový, 50 g ks 620

Pizza koláč, 100 g ks 70

Rožok sladký, 55 g ks 800

Pľunder, 100 g ks 750

Šatôčka tvarohová, 100 g ks 200

Šatôčka maková, 80 g ks 100
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Šiška smažená, 50 g ks 2500

Croisant čokoládový, 60 g ks 500

Vianočka s hrozienkami, 400 g ks 450

Závin tvarohový, 400 g ks 110

Závin jablkový, 400 g ks 110

Závin makový, 400 g ks 110

Večka s náplňou, 100 g ks 100

Rožok grahamový, 55 g ks 1300

Croisant maslový, 60 g ks 150

Bábovka mramorová, 400 g ks 30

Slniečko s náplňou, 80 g ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Čerstvé a nedopekané výrobky.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 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 7 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..

Uchádzač o zákazku musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - 
musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Dovoz čerstvého chleba a pečiva požadujeme denne do 05.30 hod. V pracovných dňoch, ale v prípade potreby aj počas 
víkendov a školských prázdnin (pre potreby podnikateľskej činnosti).

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 12 mesiacov. Od 01.02.2020 do 31.01.2021.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo, ale objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne na 
základe denných objednávok vedúcej školskej jedálne (telefonicky alebo mailom).

Dodávateľ sa zaväzuje do dvoch pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu 
zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje do dvoch pracovných dní po uzatvorení zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný 
rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky požiadavky v zmysle platnej legislatívy a platného Potravinového kódexu SR pre pekárenské
výrobky.

Požadujeme iba čerstvé a nedopekané výrobky. Dodávku vyžadujeme v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na 
dodanom tovare neuplynula viac ako 1/2.

Výrobky musia byť označené podľa § 11 až § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä: hmotnosť, 
názor tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite telefonicky riešiť s 
dodávateľom žiadosť o nápravu.

Preprava tovaru musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu potravín.

Pri opakovaných chybách a reklamáciách si obstarávateľ vyhradzuje možnosť od dodávok predmetu zákazky odstúpiť v 
zmysle Čl. XVIII VZP.
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Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené množstvá sú predpokladané. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas 
trvania tejto Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb, maximálne však do výšky celkovej zmluvnej 
ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvo tovarov tak, aby sa neprekročil 
vysúťažený finančný limit počas trvania tejto dohody.

Dodávateľ musí disponovať certifikátom bezpečnosti potravín ISO 22000 a HACCP.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Jelšavská 404

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: zákazka
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: 2 805,48 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.

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 13.02.2020 11:00:02
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Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 


		2020-02-13T11:00:03+0100
	EKS PDF PODPIS




