
Rámcová dohoda č. Z20215504_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo: Likavka 9, 03495 Likavka, Slovenská republika
IČO: 00647781
DIČ: 2020591419
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3481800000007000488693
Telefón: +421905480861

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Sídlo: Murgašova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36530506
DIČ: 2020151859
IČ DPH: SK2020151859
Bankové spojenie: IBAN: SK9875000000000802665813
Telefón: 0905211404

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mlieko a mliečne výrobky
Kľúčové slová: mlieko, mliečne výrobky, syry, nátierky, jogurty, smotana, maslo, tvaroh, a iné
CPV: 15500000-3 - Mliečne výrobky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mlieko a mliečne výrobky

Funkcia

Zabezpečenie dodávok potravín podľa potrieb objednávateľa, vrátane dopravy a vyloženia na miesto dodania a podľa platných
noriem.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mlieko čerstvé 1,5 % tuku, objem 1 liter l 4556

Mlieko trvanlivé 1,5 % tuku, objem 1 liter l 445

Tavený syr (apetito smotanové alebo ekvivalent)suš. 
min.33 %, tuk v sušine min. 49 %, bal. 150 g (3 ks v bal.) bal. 1945

Syr tavený v črievku, tuk v sušine min. 40 %, bal. 100 g ks 890

Syr neúdený Eidam (alebo ekvivalent), tuk v sušine min. 
45%, 1 kg kg 445

Syrová nátierka šunková,  suš. min. 30 %, syr min. 50%,
bal. 100 g ks 223

Syrová nátierka, suš. min. 30 %, syr min. 50%, bal. 100 
g ks 390

Oštiepková nátierka, suš. min. 30 %, tuk v sušine min. 
45%, syr oštiepok min. 52 %, bal. 130 g ks 111

Bryndzová nátierka, bryndza min. 50 %, suš. min. 30%, 
tuk v sušine min. 45%, bal. 100 g ks 229
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Syr Syrokrém, tuk v sušine min. 70%, bal. 150 g bal. 2111

Syr trojuholníkový, smotanový, tuk v sušine min. 43%, 
bal. 140 g (8 ks v bal.) bal. 3333

Pribináček (alebo ekvivalent) - vanilkový, kakaový min. 6
% tuku, bal. 80 g ks 2223

Termix rôzne príchute (vanilkový, čokoládový, jahodový),
tvaroh min. 48 %, smotana min. 6,5 %, bal. 90 g ks 417

Jogurt biely, smotanový, min. 2 % tuku, bal. 150 g ks 938

Jogurt biely, nízkotučný, tuk 0,1 %, bal. 150 g ks 938

Jogurt ovocný, nízkotučný , rôzne príchute, mliečna 
biokultúra - ľahká, max.obsah tuku 1,1 %, obs. ovocia 
min. 3,5 %, bal. 150 g

ks 521

Jogurt ovocný, smotanový, rôzne príchute, mliečna 
biokultúra - ľahká, obsah tuku min. 2,5%, obs. ovocia 
min.3,5 %, bal. 125 g

ks 729

Pudingový dezert, vanilkový, obsah tuku min. 2,7 % 
hmot., bal. 125 g ks 938

Nápoj jogurtový, probiotický, biely (Actimel al. 
ekvivalent), jogurtová kultúra a L.casei, obsah tuku 
nejmenej 1,1% hmot., bal. 100 g

ks 313

Acidofilné mlieko, tuk v hmotn. min. 3,6 %, plnotučné, 
bal. 230 ml ks 5000

Smotana trvanlivá, 31% tuku , 1 liter l 417

Smotana trvanlivá, 31 % tuku, bal. 250 g ks 208

Tvaroh jemný, hrudkovitý, tuk v sušine min. 8 %, sušina 
najmenej 23 %, bal. 250 g ks 333

Tvaroh voľný, mäkký, hrudkovity, plnotučný, 1.tr., 1 kg kg 260

Zakysanka bez tukovej sušiny, 35 g tuku/l, bal. 200 ml ks 5556

Maslo čerstvé z paster. smotany, 1. tr., min. 83 % tuku, 
bal. 125 g kg 945

Maslo light,  s nízkym obsahom tuku (40 % tuku), bal. 20
g ks 2813

Trvanlivé mlieko, príchuť kakao, vanilka, tuk min.1,3%, 
bal.250ml ks 521

Mini maslo čerstvé, s pasterizovanej smotany, 1.tr., 
min.83% tuku, bal.10gr ks 3958

Kyslá pochúťková smotana, 14% tuku, bal. 250 g ks 52

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a spôsobom, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.

Vrátane vyloženia tovaru na mieste plnenia.

Dodávateľ vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku registroval všetky svoje prevádzkarne, prostredníctvom 
ktorých bude plniť túto rámcovú dohodu, na príslušnom orgáne úradnej kontroly potravín a že táto registrácia je v čase 
uzavretia tejto rámcovej dohody platná a účinná.

Dodávateľ  vyhlasuje, že je spôsobilý plniť predmet tejto rámcovej dohody v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické 
postupy používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah 
a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude objednávateľovi dodávať tovar hygienicky neškodný v I. triede kvality, podľa aktuálnej potreby
objednávateľa.
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Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar v čase jeho dodania objednávateľovi, neprekročí prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby 
alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti. Dodávateľ poskytuje na tovar záruku za akosť a to minimálne do uplynutia doby
spotreby/doby minimálnej trvanlivosti.

Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie 
neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania tovaru.

Balené výrobky musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť 
výrobku, dátum spotreby, krajina pôvodu, spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku atď.) v súlade s Potravinovým 
kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

Doprava na miesto plnenia musí byť zabezpečená vozidlom spĺňajúcim požiadavky Potravinového kódexu SR na prepravu 
výrobkov týkajúcich sa predmetu zákazky.

Dodávateľ bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade, ak dodávateľ dodá 
tovar prostredníctvom prepravcu ale iným spôsobom než vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak, akoby 
tovar dodával sám. 

Dodávateľ je povinný dodať tovar objednávateľovi na základe zaslanej objednávky prostredníctvom emailu, ktorá bude 
obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný dodať tovar objednávateľovi do 24 hodín od doručenia objednávky 
dodávateľovi.

Objednávateľ odošle dodávateľovi predbežný týždenný rozpis požadovaných tovarov e-mailom najneskôr do 8 hod. v 
posledný pracovný deň v týždni.

Objednávateľ odošle dodávateľovi objednávku e-mailom najneskôr do 10.00 hod. v pracovný deň. Objednávateľ je oprávnený 
uskutočniť objednávku aj telefonicky, pričom ju zašle dodávateľovi aj emailom najneskôr do 10.00 hod. v pracovných dňoch.

Dodávateľ potvrdí doručenie elektronickej pošty s objednávkou odoslaním potvrdzujúceho emailu odosielajúcej zmluvnej 
strane najneskôr do 13.00 hod. v deň, kedy mu bola objednávka doručená.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v termíne a množstve uvedenom v objednávke v prvej tretine doby spotreby odo dňa 
výroby do 24 hodín od doručenia objednávky v čase od 6.00 do 6.30 hod. Ak koniec 24-hodinovej lehoty pripadne na víkend 
alebo sviatok, lehota uplynie o 6.00 až 6.30 hod. v najbližší pracovný deň.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, 
oboznámi o tom objednávateľa e-mailom min. do 13.00 hod. v deň, kedy mu bola objednávka doručená.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v termíne a množstve uvedenom v objednávke, v predpokladaných termínoch dodávok v 
každý pracovný deň (pondelok až piatok), od 6.00 hod. do 6.30 hod.

Objednávky objednávateľa nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani minimálnou cenou za 
objednávaný tovar v jednej dodávke.

Odovzdanie tovaru objednávateľovi bude uskutočnené na základe dodacieho listu k tovaru v mieste dodania na základe 
objednávky od objednávateľa.

Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom dodávateľom. Tým nie je dotknuté 
právo kupujúceho vykonať pred prevzatím tovaru prehliadku tovaru a/alebo právo kupujúceho odmietnuť prevziať tovar, ktorý 
nie je dodaný riadne a/alebo včas a/alebo v súlade s touto rámcovou dohodou a/alebo ďalšími podmienkami určenými v 
objednávke.

Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi prehliadku tovaru pred jeho prevzatím. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť prevziať tovar, ak nie je dodaný riadne a/alebo včas. Ak objednávateľ odmietne prevziať tovar, pretože nebol 
dodaný riadne a/alebo včas, dodávateľ je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne najneskôr do 24 hodín 
dodať objednávateľovi tovar bez vád.

Objednávateľ je povinný pri prevzatí každej dodávky tovaru zistiť je kompletnosť, kvalitu a skladbu. Objednávateľ si vyhradzuje
právo neprevziať nekvalitné alebo nekompletné dodávky.

Za chyby zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľným.

Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným je objednávateľ oprávnený dodávku odmietnuť a reklamovať a 
dodávateľ je povinný na vlastné náklady v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 24 hodín dodať bezchybný tovar.

Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví hygienická alebo zdravotná závadnosť, je dodávateľ povinný poškodený (vadný) tovar 
vymeniť, čo bude vykonané bezodplatne najneskôr do 3 dní od reklamovania závady objednávateľom. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo požadovať namiesto výmeny poškodeného (vadného) tovaru, vrátenie kúpnej ceny.

Dodávateľ vystaví za každý kalendárny mesiac faktúru s pripojenými dodacími listami a doručí ju objednávateľovi do 10. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar objednávateľovi dodaný. Faktúra je splatná do 30 dní odo
dňa doručenia faktúry spolu s potvrdenými dodacími listami objednávateľovi. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo
neúplné údaje a/alebo v prípade, ak faktúra nebude obsahovať potvrdený dodací list a/alebo v prípade, ak dodací list bude 
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo
novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 30-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Objednávateľ nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu).
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Sadzba DPH môže byť po uzavretí zmluvy zmenená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v z.n.p.

Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto dohody/z dôvodov nepriaznivých okolností na strane 
dodávateľa/dodať tovar podľa objednávky od objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od iného 
dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie aktuálnych potrieb kuchyne a časovej tiesne.Tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo túto zmluvu vypovedať,ani nárok objednávateľa na náhradu škody.

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

Objednávateľ má právo realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej trhovej ceny tovaru, ktorý má byť predmetom 
zamýšľanej objednávky aspoň raz za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za zamýšľanú 
objednávku.

Aktuálna trhová cena tovaru sa určí ako cena určená priemerom medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu podľa 
nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy:

Zisťovanie aktuálnej trhovej ceny tovaru musí byť realizované prostredníctvom minimálne troch nezávislých cenových ponúk, 
ak v čase ich zisťovania existujú, na každú položku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky na dodanie 
tovaru. Objednávateľ bude posudzovať cenové ponuky na identický alebo zastupiteľný tovar, ktorý bude dodaný za rovnakých 
(resp. nie menej výhodných) obchodných podmienok dodania dohodnutých v tejto zmluve.

Ak zistená aktuálna trhová cena za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom zamýšľanej objednávky bude nižšia, ako cena 
tovaru určená podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený v objednávke požadovať od dodávateľa dodanie 
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu aktuálnej trhovej cene za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky.

Ak dodávateľ oznámi, že nie je schopný dodávať tovar za aktuálnu trhovú cenu alebo ak dodávateľ nedodá tovar za aktuálnu 
trhovú cenu, objednávateľ má právo vypovedať túto rámcovú dohodu vo výpovednej lehote  tri mesiace, ktorá začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede dodávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar bude dodávať bez tiarch, záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích 
osôb k cudzej veci.

Nedodržanie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti a osobitnej požiadavky objednávateľa na plnenie, uvedenej v 
opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľným, respektíve lepším
zložením.

Názov Upresnenie

Omeškanie predávajúceho s 
dodaním tovaru o viac ako 5 
kalendárnych dní a/alebo 
opakované vadné dodávky tovaru 
na základe doručenej objednávky 
sa považuje za podstatné porušenie
tejto rámcovej dohody a zakladá 
objednávateľovi právo od tejto 
rámcovej dohody odstúpiť.

Ak dodávateľ po nadobudnutí 
účinnosti tejto rámcovej dohody 
stratí spôsobilosť vyžadovanú 
zákonom o VO a/alebo stratí iné 
právne alebo vecné predpoklady na
riadne plnenie tejto rámcovej 
dohody považuje sa to za podstatné
porušenie tejto rámcovej dohody a 
zakladá objednávateľovi právo od 
tejto rámcovej dohody odstúpiť.

Dohoda nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
najskôr však od 1.04.2021 do 
31.8.2021 alebo do dňa, kedy 
nadobudne účinnosť rámcová 
zmluva uzatvorená v procese 
centrálneho verejného obstarávania
upravujúca položkovo rovnaký 
predmet plnenia ako táto zmluva, 
podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr.

Strana 4 z 6 



Dodávateľ sa zaväzuje do 1 
pracovného dňa odo dňa uzavretia 
Zmluvy doručiť objednávateľovi 
položkový rozpis jednotkových cien 
predmetu zmluvy, ktoré budú v 
súlade s uzatvorenou zmluvou. 
Položkový rozpis jednotkových cien 
predmetu zmluvy: cena bez DPH, 
DPH, cena s DPH bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej 
zmluvy /umožňuje sa poslať 
emailom/.

Dodávateľ sa zaväzuje do 1 
pracovného dňa odo dňa uzavretia 
Zmluvy oznámiť objednávateľovi 
svoju kontaktnú osobu zodpovednú 
za plnenie predmetu zmluvy a to v 
rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, 
e-mail, telefónne číslo /umožňuje sa
poslať emailom/.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať 
doklad-platné potvrdenie o 
schválení prevádzkarne alebo 
oznámenie o pridelení 
schvaľovacieho čísla na 
prevádzkareň alebo potvrdenie o 
registrácii prevádzkarne 
potravinárskeho podniku na činnosti
týkajúce sa predmetu zákazky 
alebo doklady vydané regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva 
(RÚVZ): potvrdenie o registrácii 
skladu, distribútora a prepravcu 
potravín týkajúcich sa predmetu 
zákazky do 1 pracovného dňa odo 
dňa uzavretia Zmluvy /umožňuje sa 
poslať emailom/.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Likavka
Ulica: Likavka 9

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

5

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

Jednotka: kompletná technická špecifikácia predmetu zákazky
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 bez DPH: 17 442,00 EUR
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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 29.03.2021 12:38:02

Objednávateľ:
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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