
Rámcová dohoda č. Z20215709_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: 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: Rôzne potravinárske výrobky
Kľúčové slová: cukor, cukrovinky, cestoviny, koreniny a ostatné potraviny
CPV: 15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky; 15830000-5 - Cukor a jemu príbuzné výrobky; 

15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky; 15850000-1 - Cestoviny; 15860000-4 - Káva, 
čaj a príbuzné produkty; 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady; 15890000-3 - Rôzne 
potravinové výrobky a sušený tovar; 15831500-7 - Cukrové sirupy; 15131310-1 - Paštéta; 
15200000-0 - Spracované a konzervované ryby; 15332100-5 - Spracované ovocie

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Rôzne potravinárske výrobky

Funkcia

Dodávanie dlhodobo skladovateľných rôznych potravinárskych výrobkov na zabezpečenie stravovania klientov a 
zamestnancov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Cukor kryštálový, 1000 g (cena za kg) ks 1563

Cukor práškový, 1000 g ks 156

Cukor vanilkový, 20 g ks 156

Cukor škoricový, 20 g ks 63

Cukor kryštálový porciovaný, ks=5 g, bal.=100 ks, 500g bal. 104

Med kvetinový, 20 g ks 1667

Med kvetinový, 250 g ks 8

Med kvetinový, 500 g ks 16

Med kvetinový, 950 g ks 21

Cestoviny-kolienka vaječné, 400 g kg 832
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Cestoviny-kolienka dvojvaječné, 5000 g kg 210

Cestoviny-niťovky vaječné 400 g kg 146

Cestoviny-rezance široké vaječné, 400 g kg 260

Cestoviny-rezance široké vaj. 5000 g kg 205

Cestoviny-špagety vaječné, 400 g kg 104

Cestoviny-špagety vaječné, 5000 g kg 155

Cestoviny-špirály vaječné, 400 g kg 420

Cestoviny-slovenská ryža, vaječné, 400 g kg 208

Cestoviny-slovenská ryža, vaječné, 5000 g kg 415

Cestoviny-tarhoňa vaječná, 400 g kg 104

Cestoviny-tarhoňa vaječná, 5000 g kg 155

Cestoviny-písmenká, farebné,semolínové,500 g kg 21

Figaro horká čokoláda, 100 g ks 63

Figaro mliečna čokoláda, 100 g ks 104

Študentská pečať - čokoláda so zmesou orechov a suš. 
ovocia,  200 g ks 1042

Milka - čokoláda mliečna (kak. sušina min. 30%), 100 g ks 417

Milka - čokoláda s karamelovou náplňou (kak.suš. 30%),
100 g ks 208

Kofila - čokoládová tyčinka s kávovou príchuťou, 35 g ks 208

KOKO - celomáčaná čok. tyčinka kokosová, 40 g ks 260

Celomáčaná čok. tyčinka s banánovým želé, 50 g ks 21

Deli - tyčinka čokoládová , 40 g ks 260

Bounty - tyčinka v mliečnej čokoláde plnená kokosom, 
57 g ks 104

Margot - sójová zmes s kokos. prích. celomáč. v čokol., 
100 g ks 208

Sójové rezy, 50 g ks 21

Hrozienka v čokoláde, 100 g ks 417

Fidorka - kruhová oblátka s čok. náplňou v bielej čokol., 
30 g ks 208

Siesta - oblátka čokoládová máčaná, 36 g ks 156

Horalka -oblátka s arašidovou krémovou náplňou v 
kakaovej poleve, 50 g ks 260

Delissa - oblátka celomáčaná, 28 g ks 208

Trubičky s kokosovou náplňou, 30 g ks 104

MILA - oblátka so smetanovou náplňou máčaná, 50 g ks 208

Perník so slivkovou náplňou v tmavej poleve, 60 g ks 1250

Perník s jahodovou náplňou v tmavej poleve, 60 g ks 63

Sušienky BE-BE mliečne, 130 g ks 156

DIA čokoláda horká, 100 g ks 156

DIA čokoláda mliečna, 100 g ks 208

Hašlerky cukríky originál v sáčku, 90 g ks 208

Bonpari cukríky super kyslé nestlé, 90 g ks 208

JOJO cukríky medvedíky, 90 g ks 833

DIA cukríky pomarančové, 75 g ks 375

DIA cukríky lesná zmes, citrón, 50 g ks 156

DIA sušienky - venčeky, 100 g ks 469

DIA napolitánky, 50 g ks 625
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DIA napolitánky, 100 g ks 156

Ela - DIA doboška nugátová, 50 g ks 417

Ela - DIA doboška čokoládová, 50 g ks 208

DIA plnené trubičky, 30 g ks 333

Čaj čierny, obsah vrecúška = 50 g/1 ks kg 33

Čaj ovocný, obsah vrecúška = 50 g/1 ks kg 8

Čaj ovocný - s príchuťou, porciovaný (obsah vrecúška = 
2 g, 20 vrecúšiek v 1 balení) ks 8

Čaj bylinkový (mätový), porciovaný (obsah vrecúška =2 
g, 20 vrecúšiek v 1 balení) ks 8

Soľ, 1000 g kg 625

Citrodeko, 70 g ks 208

Citrovit, 200 ml ks 83

Polievková hovädzia pasta - sypaná, 16,5 kg kg 99

Mletá paprika, 40 g kg 52

Majoránka, 5 g kg 8

Zlatý klas , 40 g kg 8

Zlatý klas, 1000 g kg 4

Maggi polievkové korenie, 160 ml ks 208

Droždie čerstvé, 42 g kg 31,5

Droždie sušené, 10 g ks 521

Horčica, 350 g ks 313

Horčica, 1000 g ks 83

Korenie celé čierne, 20 g ks 104

Korenie mleté čierne, 20 g ks 208

Korenie nové celé, 15 g ks 52

Bobkový list, 40 g ks 42

Rasca drvená, 20 g ks 417

Kôpor sušený drvený, 10 g ks 63

Mak modrý, celý 1.tr., 1000 g kg 8

Ocot , 1 liter ks 156

Prášok do pečiva, 13 g ks 63

Melta, 500 g kg 104

Káva Popradská, extra špeciál, pražená, mletá, arabika, 
vákuovo balená, 250 g ks 4

Káva Nescafe classic - instantná, 100 % 
rozpustná,arabika, v skle, 200 g kg 4

Caro instant - kávová pražená zmes bez kofeínu, 500 g ks 10

Umelé. sladidlo so sacharínom na pečenie, 250 g ks 5

Um. sladidlo so sacharínom - tabletky 10g/160 tab., 10 g ks 52

Práškové kakao odtučnené (kak. masla v sušine min. 10
%), 100 g ks 83

Škorica mletá, 20 g ks 63

Worchestrova omáčka, 250 ml ks 4

Medvedí cesnak, konzervovaný, 175 g ks 42

Veľkonočné vajíčka 20g ks 208

Figúrka mikuláš, 60 g ks 208

Sušený cesnak 30 g ks 156
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Vegeta 200g ks 156

soľ s jódom, 1 kg kg 21

Sirup - ovocná zmes, podiel ovocnej zložky min. 10 % z 
hmot, objem 0,7l ks 1040

Sirup - pomaranč, podiel ovocnej zložky min. 10 % z 
hmot, objem 0,7 l ks 50

Sirup - jahoda, podiel ovocnej zložky min. 10 % z hmot, 
objem 0,7 l ks 20

Sirup - kiwi, podiel ovocnej zložky min. 10 % z hmot, 
objem 0,7 l ks 80

Sirup - lesná zmes, podiel ovocnej zložky min. 10 % z 
hmot, objem 0,7 l ks 1250

Džús, 100 %, rôzne druhy, bal. 1 l ks 2600

Džús 100 %, rôzne druhy, bal. 0,25 l ks 6250

Fazuľa veľká biela, varivosť 150 min., bal. 500 g kg 105

Fazuľa farebná, varivosť 150 min., bal. 500 g kg 50

Hrach žltý polený, lúpaný, varivosť 150 min., bal. 500 g kg 30

Hrach žltý polený, lúpaný, varivosť 150 min., bal. 5000 g kg 70

Šošovica veľkozrnná, priemer 5-8 mm, zelená, varivosť 
150 min., bal. 500 g kg 60

Hrozienka, bal. 100 g kg 20

Strukoviny hŕstka, varivosť 150 min., bal. 500 g kg 20

Sušená vňať, bal. 7 g kg 1,4

Sušená vňať, bal. 100 g kg 5

Uhorky sterilizované, sladkokyslý nálev, 1 ks: 6-9 cm, 
bal. 680 g ks 155

Uhorky sterilizované, sladkokyslý nálev, 1 ks: 6-9 cm, 
bal. 3500 g ks 365

Uhorky v sladkokyslom náleve, so sladidlami, bez 
prídavku cukru, steriliz., bal. 680 g ks 48

Červená repa sterilizovaná-strúhaná, bal. 500 g kg 80

Kôpor v soli, steriliz., bal. 120 g ks 20

Kôpor v soli, steriliz., bal. 750 g ks 5

Lečo, sterilizované, bal. 670 g ks 155

Cesnaková pasta, steriliz., bal. 130 g, ks 10

Cesnaková pasta, steriliz., bal. 900 g ks 5

Chren strúhaný čistý, steriliz., bal. 200 g ks 10

Chren strúhaný čistý, steriliz., bal. 670 g ks 5

Sterilizovaná mrkva s hráškom, bal. 640 g ks 33

Feferónový baraní roh, steriliz., bal. 640 g ks 13

Sterilizovaná kyslá kapusta, bal. 640 g ks 73

Sterilizovaná kyslá kapusta, bal. 3400 g ks 52

Sterilizované šampiňóny, bal. 184 g ks 20

Sterilizované šampiňóny, bal. 425 g ks 25

Sterilizované šampiňóny, bal. 820 g ks 15

Huby sušené, bal. 20 g kg 4

Kečup, 140 g paradajok na 100g, steriliz., bal. 30 g ks 730

Kečup, 140 g paradajok na 100g, steriliz., bal. 310 g ks 190

Kečup, 140 g paradajok na 100g, steriliz., bal.900 g ks 10
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Kečup, 140 g paradajok na 100g, so sladidlami, bez 
pridania cukru, steriliz., bal. 310 g ks 40

Paradajkový pretlak, steriliz., bal. 150 g ks 20

Paradajkový pretlak, steriliz., bal. 400 g ks 210

Paradajkový pretlak, steriliz., bal. 3500 g ks 105

Sterilizovaný hrášok, bal. 180 g ks 50

Sterilizovaný hrášok, bal. 400 g ks 260

Sterilizovaný hrášok, bal. 840 g ks 315

Sterilizovaná fazuľka, bal. 680 g ks 537

Čalamáda (uhorky, cibuľa, paprika, kapusta), steriliz., 
bal. 680 g ks 155

Čalamáda (uhorky, cibuľa, paprika, kapusta), steriliz., 
bal. 3400 g ks 30

Šalát senický (cibuľa, červená paprika, kapusta, uhorky, 
mrkva), steriliz., bal. 680 g ks 210

Šalát senický (cibuľa, červená paprika, kapusta, uhorky, 
mrkva), steriliz., bal. 3400g ks 50

Šalát zimný (kap.,mrkva, cibuľa, uhorky), steriliz., bal. 
1650 g ks 190

Mrkva kocky, steriliz., bal. 680 g ks 60

Kukurica, steriliz., bal. 425 g ks 100

DIA džem, rôzne príchute, bal. 20 g ks 2080

DIA džem, rôzne príchute, bal. 230 g ks 105

DIA džem, rôzne príchute, bal. 290 g ks 105

DIA džem, rôzne príchute, bal. 340 g ks 105

Džem porciovaný, rôzne príchute, bal. 20 g ks 1040

Džem, rôzne príchute, bal. 340 g ks 185

Marmeláda miešaná, bal. 4000 g ks 16

Lekvár slivkový, bal. 1200 g ks 10

Lekvár slivkový, bal. 4000 g ks 10

Dojčenská výživa, rôzne druhy, steriliz., bal. 190 g ks 3290

DIA dojčenská výživa, rôzne druhy, steriliz., bal. 190 g ks 1425

Kompót čerešňový, odkôstkovaný, bal. 680 g ks 105

Kompót čerešňový, odkôstkovaný, bal. 3500 g ks 105

Kompót slivkový, bal. 660 g ks 155

Kompót slivkový, bal.3500 g ks 125

Kompót jablkový, bal. 560 g ks 190

Kompót jablkový, bal. 3500 g ks 155

Strúhané jablká, steriliz., bal. 700 g ks 150

Kompót marhuľový, bal. 680 g ks 210

Kompót marhuľový, bal. 3500 g ks 155

Kompót ananásový - kocky, bal. 850 g ks 105

Kompót ananásový - kocky, bal. 2650g ks 105

Kompót ovocný koktejl, v sladkom náleve,(kúsky 
ovocia:broskyňa, hruška, ananás, hrozno, koktailové 
čerene), bal. 425g

ks 125

Kompót ovocný koktejl, v sladkom náleve,(kúsky 
ovocia:broskyňa, hruška, ananás, hrozno, koktailové 
čerene), bal. 2650 g

ks 155

DIA kompót jablkový, bal. 580 g ks 215
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DIA kompót slivkový, bal. 340 g ks 210

DIA kompót slivkový, bal. 660 g ks 155

DIA kompót slivkový/ringloty, bal. 340 g ks 305

DIA kompót marhuľový, bal. 330g ks 105

DIA kompót marhuľový, bal. 580 g ks 155

DIA kompót čerešňový, bal. 330 g ks 250

Tuniak v oleji (konz.), bal. 185 g ks 560

Sardinky v oleji (konz.), bal. 115 g ks 260

Sardinky v oleji (konz.), bal. 125 g ks 260

Sardinky v tomate (konz.), bal. 115 g ks 310

Sardinky v tomate (konz.), bal. 125 g ks 310

Olivový olej, 1 litrový ks 50

Repkový olej, 1 litrový ks 125

Repkový olej, 5 litrový ks 50

Repkový olej, 10 litrový ks 210

Slnečnicový olej, 1 litrový ks 310

Slnečnicový olej, 5 litrový ks 155

Slnečnicový olej, 10 litrový ks 420

Fritovací olej, 1 litrový ks 210

Pšeničná múka, hladká výberová,1 kg kg 1250

Pšeničná múka polohrubá výberová,1 kg kg 625

Pšeničná múka, hrubá, výberová,1 kg kg 415

Múka s nízkym obsahom lepku,1 kg kg 20

Ryža dlhozrnná - lúpaná,1 kg kg 45

Ryža guľatozrnná - lúpaná,1 kg kg 1250

Detská krupica kg 105

Kukuričná krupica kg 50

Krúpy v. 1 kg 30

Krúpy v. 2 kg 30

Ovsené vločky kg 50

Strúhanka kg 310

Paštéta bravčová, 61 % mäsa, 48 g ks 260

Paštéta bravčová, 61 % mäsa, 115 g ks 210

Paštéta bravčová, 61 % mäsa, 75g ks 835

Hydinová paštéta, 61% mäsa, 48 g ks 2500

Hydinová paštéta, 61% mäsa, 75 g ks 2080

Paštéta pečeňová, brav. Pečeň 26% 115g ks 40

Bravčová paštéta, obsah mäsa 40 % hmot., obsah tuku 
max 28 % , 100 g ks 190

Bravčová paštéta, obsah mäsa 40 % hmot., obsah tuku 
max. 28 % , 50 g ks 335

Lunch meat kurací, 75 % mäsovej hmoty, 180 g ks 105

Lunch meat bravčový, 75 % mäsovej hmoty, 180 g ks 50

Paštéta hydinová, hyd. Mäso 25 %, bravč. Mäso 5 %, 48
g ks 2500

Paštéta hydinová, hyd. Mäso 25 %, bravč. Mäso 5 %, 
115 g ks 835

Nátierka bôčiková, údené mäso 35 %, 48 g ks 420
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Kurací nárez, hyd. Mäso 40 %, 180 g ks 65

Treska v majonéze, min. podiel treskovitých rýb 35%, 
bal. 140 g ks 835

Lahôdkové zavináče v kyslom náleve s cibuľkou, bal. 
230 g ks 105

Sušené mlieko 1,5% tuku, bal. 400 g ks 45

Tatárska omáčka Hellmann´s (alebo ekvivalent), 
obsahuje kúsky zeleniny, cibule, pažítky, uhoriek, bal. 20
g

ks 2300

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 sa na základe zákona 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zaväzuje dodať doklad - platné 
potvrdenie o schválení prevádzkarne alebo oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzkareň alebo potvrdenie o 
registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu na činnosti týkajúce sa predmetu zákazky 
alebo doklady vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva: potvrdením o registrácii skladu, distribútora a prepravcu 
potravín živočíšneho pôvodu do 1 prac.dňa od uzavretia zmluvy.

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 
bude obsahovať nasledovné položky : množstvo, jednotková cena s DPH, celková cena s DPH (pre dané množstvo) a celková
cena zákazky s DPH. Tento rozpis bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 1 uzatvorenej zmluvy/umožňuje sa poslať emailom/. 
Vyššie uvedené ceny musia byť uzatvorené na 2 pevne platné desatinné miesta.

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 zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov, s Potravinovým kódexom SR a s ostatnými platnými právnymi predpismi.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude objednávateľovi dodávať tovar hygienicky neškodný, čerstvý, v I. triede kvality, podľa 
aktuálnej potreby objednávateľa.

Dodávateľ predáva tovar bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi v prvej tretine doby spotreby odo dňa výroby.

Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch alebo dodacích listoch 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, spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku atď.) v súlade s Potravinovým kódexom SR a 
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

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 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. 

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

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.

Objednávateľ odošle dodávateľovi objednávku e-mailom najneskôr do 11.00 hod. v pracovný deň. Objednávateľ je oprávnený 
uskutočniť objednávku aj telefonicky, pričom ju zašle dodávateľovi aj emailom najneskôr do 11.00 hod. v pracovných dňoch.

Objednávky objednávateľa nebudú limitované minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani minimálnou cenou za 
objednávky od objednávateľa.

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.
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Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v termíne a množstve uvedenom v objednávke, v predpokladaných termínoch dodávok v 
každý pracovný deň (pondelok až piatok), v prvej tretine doby spotreby odo dňa výroby do 24 hodín od doručenia objednávky, 
v čase od 6.00 do 11.00 hod. Ak koniec 24-hodinovej lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, lehota uplynie o 11.00 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 12.30 hod. v deň, kedy mu bola objednávka doručená.

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.

Dodávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto zmluvy a objednávky, 
na základe ktorej bude realizované plnenie.

Sadzba DPH môže byť po uzavretí zmluvy zmenená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v z.n.p.

Fakturovaná cena s DPH sa musí vypočítať nasledujúcim spôsobom : počet ks x jednotková cena s DPH. Táto suma musí 
korešpondovať so sumou uvedenou v položkovitom rozpise cien.

Ak dodávateľ nebude schopný z dôvodu závažných okolností na jeho strane dodať tovar podľa objednávky, objednávateľ si 
vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality a v požadovanom množstve nevyhnutnom na pokrytie časovej 
tiesne od iného dodávateľa.

Na účely zisťovania cien si zmluvné strany dojednali nasledovný postup:

- ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto dohody je oprávnená druhej zmluvnej strane predložiť tri cenové ponuky na identické 
alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo 
a cenu, za ktorú tovar ponúka,

- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny tovaru dojednané touto dohodou, je
Dodávateľ povinný znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi 
najnižšími cenami zistenými na trhu,

- zisťovanie cien bude vykonávať Objednávateľ v rozsahu najmenej 1-krát za 6 mesiacov počas platnosti tejto zmluvy.

Objednávateľ na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti preukazujúce opodstatnenosť zníženia 
kúpnej ceny za tovar. Dodávateľ je v takom prípade povinný pri najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia 
predmetného písomného oznámenia znížiť cenu tovaru na Objednávateľom požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať Prílohu
tejto rámcovej dohody.

V prípade, ak Dodávateľ nezníži cenu za tovar, Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného 
dodávateľa a takéto konanie Objednávateľa sa nepovažuje za porušenie tejto rámcovej dohody. V prípade, že Dodávateľ nie 
je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien.

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 porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami či zložením.

Nedodržanie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti a osobitnej požiadavky objednávateľa na plnenie, uvedenej v 
opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a ukladá objednávateľovi právo odstúpiť
od tejto rámcovej dohody. Výpovedná lehota je šesť mesiacov od doručenia výpovede.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2021 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.

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: 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: 56 900,00 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.

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 31.03.2021 10:38:01

Objednávateľ:
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
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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