
Rámcová dohoda č. Z201741695_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 31428819
DIČ: 2020395982
IČ DPH: SK2020395982
Číslo účtu: SK2111110000006627015000
Telefón: 421337723371

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2017/2018
Kľúčové slová: mliečne výrobky, potraviny, jogurt, syr, bryndza, tvaroh, smotana, nátierka, maslo, 
CPV: 15500000-3 - Mliečne výrobky; 15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov; 15511000-3 

- Mlieko; 15551300-8 - Jogurt; 15512000-0 - Smotana; 15512900-9 - Smotana na šľahanie; 
15530000-2 - Maslo; 15871274-5 - Nátierky na chlieb; 15431200-0 - Nátierky so zníženým 
alebo nízkym obsahom tukov; 15544000-3 - Tvrdý syr; 15543100-7 - Syr s modrou plesňou;
 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Potraviny pre školské jedálne - mlieko a mliečne výrobky.

•
 

Rámcová dohoda (ďalej len "RD") sa uzatvára na dobu určitú a to na 1 kalendárny rok od 1. septembra 2017.

•
 

Nákup a dovoz mliečnych výrobkov pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

•
 

Zloženie a predpokladané množstvo je uvedené v "Technickej špecifikácii predmetu zákazky" tohto opisného 
formulára. 

•
 

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.

•
 

Potraviny na priamy konzum, na kuchynskú úpravu.

•
 

Celkové množstvá a druhy jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané.

•
 

Objednávateľ konkrétne množstvá a druhy tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých 
"čiastkových objednávkach".

•
 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje
sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mlieko polotučné homogenizované 
vysokopasterizované, tuk min.1,5%, čerstvé. Balenie: 1 
liter

liter 42000

Jogurt lahodný ovocný: - rôzne príchute, ovocná zložka 
minimálne 18%, záruka maximálne 14dní, tuk.min. 
2,4%,bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok. Balenie: 150g

kg 1417

Jogurt -  biely v kvalite "Zvolenský": - tuk najmenej 10% 
hmot., sušina minimálne 16%, záruka maximálne 24 dní,
jogurtové kultúry (lactobacillus delbrueckii 
subs.bulgaricus, Streptococus thermophilus) a 
bifidobacterium lactis, neobsahuje lepok a GMO, bez 
zahusťovadiel a konzervačných látok.Balenie:  145g; 1 
kg

kg 174

Smotanový jogurt -  ovocný v kvalite "Zvolenský": - tuk 
najmenej 7%, sušina minimálne 22%, záruka maximálne
14 dní, ovocná zložka minimálne 18%, lactobacillus 
delbrueckii subs.bulgaricus, Streptococus thermophilus) 
a bifidobacterium lactis, neobsahuje lepok a GMO, bez 
zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok.Balenie: 145g

kg 407

Smotana na varenie, tuk. minimálne 12%, trvanlivá. 
Balenie: 180ml; 200ml; 250ml; 1 liter liter 561

Smotana  pochúťková kyslá 16%Balenie: 250ml; 200ml; 
180 ml, 1 liter liter 1186

Maslo čerstvé, množstvo tuku 82%, Slovenský výrobok, 
Balenie: 125g; 250g kg 5633

Rrastlinná tuková nátierka s obsahom tuku 70% vhodná 
pre teplú aj studenú kuchyňu, vitamíny A, D3, EBalenie: 
400g; 250g

kg 317

Termizovaná nátierka so smotanou bez  rastlinného  
tukuobsah tuku min. 24%,sušina min. 40%.  Balenie: 
200g; 250g

kg 231

Prírodný zrejúci syr tvrdý -obsah tuku 40% bez 
rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných 
prísad.   

kg 412

Prírodný zrejúci syr tvrdý -obsah tuku 30% bez 
rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných 
prísad.

kg 1256

Syr tavený roztierateľný, trojuholníkový /25-65% tuku. 
Balenie: 100g; 125g kg 34

Syr tavený smotanový v črievku - roztierateľný v kvalite 
"Bambino", sušina 40%, tuk v sušine 50%. Balenie: 
100g, 1 kg  

kg 188

Tvaroh jemný  hrudkovitý v kvalite "Rajo" -  sušina 
min.23%, tuk v sušine 8%, obsah tuku v % 2,5. Balenie: 
250g, 1 kg, 3 kg

kg 1274

Rastlinný tuk - na prípravu múčnikov s obsahom tuku 
75% Balenie: 250g kg 85

Strakatý pudingový dezert vyrobený z kvalitného 
plnotučnéhomlieka  bez konzervačných látok v kvalite 
"Dr.Oetker-Paula" - rôzne príchute . Balenie  2 x 100g

kg 840

Syr plesňový v kvalite "NIVA" - s modrou plesňou vnútri 
hmoty sušina 52%tuk v sušine 50%   . Balenie: 100g; 
115g

kg 11

Tvaroháčik - rôzne príchute. Balenie 80g kg 460

Pribináčik - rôzne chute. Balenie: 80g kg 370
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Bryndza z tepelne upraveného mlieka. Balenie 125g, 1 
kg kg 50

Termix /rôzne príchute/ Balenie: 90g kg 110

Sabináčik vanilka, kakao - smotanový termizovaný krém,
tuk min.11%, , rôzne chute. Balenie: 80g kg 230

Mlieko plnotučné trvanlivé 3,5%. Balenie: 1 liter liter 500

Mlieko plnotučné čerstvé 3,5%. Balenie: 1 liter liter 1500

Mlieko polotučné trvanlivé 1,5%. Balenie: 1 liter liter 850

Jogurtový nápoj ovocný s vápnikom a vitamínom D. 
Rôzne príchute. Balenie 100g kg 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Jogurt - biely v kvalite "Zvolenský": Priemerná výživová hodnota v 100g výrobku

- Energia: 462 kJ/ kcal

- Sacharidy: 1,3 g

- Tuk: 10,5 g

- Bielkoviny: 3,0 g

- Vápnik: 100 mg

Smotanový jogurt - ovocný v kvalite "Zvolenský" Priemerná výživová hodnota v 100g výrobku

- Energia: 587 kJ/141 kcal

- Sacharidy: 13 g

- Tuk: 8,7 g

- Bielkoviny: 2,6 g

- Vápnik: 85 mg

Tvaroh jemný hrudkovitý v kvalite "Rajo" Priemerná výživová hodnota na 100 g výrobku

- Obsah tuku v %: 2,5

- Energia: 460 kJ

- Bielkoviny: 17,5 g

- Sacharidy: 4,2 g

- Tuk: 2,5 g

- Tuk v sušine najmenej 8%

- Sušina najmenej: 23%

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodacie podmienky:

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Miestom plnenia sú sídla školských jedální. 

Rámcová dohoda (ďalej len "RD") sa uzatvára na dobu určitú a to na 1 kalendárny rok od 1. septembra 2017.

Dodávateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky - podrobný rozpis 
jednotlivých cien predmetu zmluvy (cena bez DPH / hodnota DPH / cena s DPH), ktoré budú v súlade s uzatvorenou RD. 
Podrobný rozpis jednotkových cien predmetu zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej RD. 

Miesta dodania tovaru ako ja príloha k Rámcovej dohode bude zaslaná len úspešnému uchádzačovi.

Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy (objednávky) Objednávateľa - aj 1
jednotka (položka) zmluvného plnenia.
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Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar priebežne počas platnosti tejto RD do miesta dodania tovaru v lehote 
najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v čase od 06:00 hod. do 07:00 hod., každý deň, alebo na základe určenia 
vedúcej príslušnej školskej jedálne uvedené v písomnej objednávke.

Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených vedúcimi školských jedální podľa miesta dodania, ktoré budú 
obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby  zo strany kupujúceho bola 
zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu.

Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť miesta dodania počas trvania tejto dohody a to očíslovaným dodatkom, po vzájomnej 
dohode s predávajúcim.

Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe tejto RD alebo  nový tovar,  ktorý v čase 
uzavretia tejto RD ešte nebol dostupný na trhu za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie Mlieko a mliečne 
výrobky. 

Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto RD sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie kompletizácie 
tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie  v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi 
Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo 
českom jazyku.

Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v súlade s platnými hygienickými predpismi.

Pokiaľ z objektívnych príčin dodávateľ nemôže splniť svoj záväzok dodať tovar podľa čiastkovej objednávky v požadovanom 
čase, kvalite alebo množstve, je povinný bez zbytočného odkladu pred predpokladanou vlastnou dodávkou, informovať 
objednávateľa o tejto situácii minimálne 24 hodín pred termínom dodania, do 7:00 hod telefonicky, resp. e-mailom. 

V prípade mimoriadnej potreby sa požaduje dodanie do 1 hodiny od objednania. 

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

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

Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných podmienok pre výpočet DPH.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania RD, a to v prípade zavedenia tzv. 
akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre 
vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 

Objednávateľ si vyhradzuje nevyčerpať celkový finančný limit. 

Kupujúci je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 
alebo organizačných a prevádzkových zmien. Predávajúci nemá z toho dôvodu právo na ušlý zisk. 

Platobné podmienky:

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku voči kupujúcemu. 

 Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. 
Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej 
doručenia. Pre účely tejto RD sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho. 

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu 
do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.

Na faktúru žiadame uviesť číslo rámcovej dohody 

Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.

Možnosť odmietnutia tovaru:

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

Podľa potravinového kódexu SR kupujúci nepreberie od Predávajúceho predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý , resp. 
ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula. 

Práva a povinnosti zmluvných strán:

Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu, množstve, druhu, bezchybnom stave a v 
dohodnutej kvalite uvedený v objednávke  do príslušnej školskej jedálne kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia 
objednávky  predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. Zodpovedný zamestnanec mesta – vedúci príslušnej 
školskej jedálne príp. ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru potvrdí podpísaním preberacieho protokolu alebo 
dodacieho listu.
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Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej alebo telefonickej objednávky, ktorú doručí 
predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred rozvozom, pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených 
objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.

Zodpovednosť za vady a akosť tovarov:

Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne  požiadavky, ktoré sú 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. 
Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov, a Potravinovému kódexu SR.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto RD a konkrétnej objednávky, ktorý 
je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel.   V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo 
neprevziať tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady alebo zjavné vady dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru,
kupujúci písomne oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby - 
Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch. 

Predávajúci 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. 

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

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady zjavne zistené, je povinný reklamovať
ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne. 

Ak kupujúci zistí zjavné vady  pri dodaní tovaru vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho odmietnuť t.j. 
neprevziať, a to v takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje, tým, že si voči predávajúcemu uplatní reklamáciu 
ihneď i s odôvodnením. Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva alebo nárok na dodanie 
náhradného tovaru a to najneskôr do 2 hodín dodať reklamované množstvo, pričom nárok na náhradu škody ostáva 
kupujúcemu zachovaný.

Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď. Reklamáciu skrytých vád tovaru je 
predávajúci povinný vysporiadať do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie

Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, 
znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie. 

V ostatných prípadoch, neupravených touto RD, sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

Ak dodávateľ nebude schopný z dôvodu okolností na jeho strane dodať tovar podľa čiastkovej výzvy, objednávateľ si 
vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality a v požadovanom množstve od iného dodávateľa. 

Obaly a balenie výrobkov

Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiaducimi 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 Potravinový kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o
potravinách.

Sankcie

Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v dohodnutom termíne, množstve, druhu na
dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 10,- Eur za každé jedno porušenie.  To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, 
ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť 
kupujúcemu podľa RD.

V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, termíne, druhu, 
na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok 
preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho. Všetky preukázateľné 
náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne
uvedie a predávajúcemu doručí, vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.

Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči predávajúcemu na zmluvnú pokutu, náhradu škody, ušlý zisk a na 
preukázateľné náklady proti pohľadávke predávajúceho na uhradenie kúpnej ceny. V prípade ak nie je možné alebo sa 
neuplatní vzájomné započítanie alebo dofaktúrovanie zo strany predávajúceho, zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, 
preukázateľné náklady alebo ušlý zisk zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej 
písomného uplatnenia. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa RD. 

Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a 
bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností. 
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Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním predávajúceho vznikla.

Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pre účely tejto RD sa škodou 
rozumejú aj náklady kupujúceho na zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v prípade 
omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád tovaru, pokiaľ toto omeškanie ohrozuje činnosť 
kupujúceho

Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej výške zmluvných pokút za celé obdobie 
porušovania povinností predávajúcim, pričom predávajúci s týmto súhlasí. 

Ostatné:

Vozidlo musí byť izotermické a strojovo chladené a hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

Preprava tovaru musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín, t.j. vozidlo je 
izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín.

Víťazný uchádzač 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 (ATP). Uchádzač 
predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu požadovaného dokladu. 

Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť 
do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej 
republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. 

Nesplnenie niektorej z osobitných požiadaviek na plnenie resp. technickej špecifikácie predmetu zákazky bude považované za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ musí mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými 
ustanoveniami ZVO.

Pri doprave a vykládke tovaru sa predávajúci zaväzuje zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty 
vyplývajúce z realizovaných dodávok a objekty kupujúceho, v ktorých sa zdržiava a používa k plneniu predmetu RD zabezpečí
tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu.

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

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.

Názov Upresnenie

Požadujeme predožiť vzorky 
nasledovných položiek. požadovaný počet kusov

Mlieko polotučné homogenizované 
vysokopasterizované, tuk min.1,5%,
čerstvé. 

1 kus -Balenie: 1 liter

Jogurt lahodný ovocný: - rôzne 
príchute, ovocná zložka minimálne 
18%, záruka maximálne 14 dní, 
tuk.min. 2,4%, bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok. 

1 kus - Balenie: 150g

Jogurt - biely v kvalite "Zvolenský": -
tuk najmenej 10% hmot., sušina 
minimálne 16%, záruka maximálne 
24 dní, jogurtové kultúry 
(lactobacillus delbrueckii 
subs.bulgaricus, Streptococus 
thermophilus) a bifidobacterium 
lactis, neobsahuje lepok a GMO, 
bez zahusťovadiel a konzervačných
látok. 

1 kus - Balenie: 145g

Smotanový jogurt - ovocný v kvalite 
"Zvolenský": - tuk najmenej 7%, 
sušina minimálne 22%, záruka 
maximálne 14 dní, ovocná zložka 
minimálne 18%, lactobacillus 
delbrueckii subs.bulgaricus, 
Streptococus thermophilus) a 
bifidobacterium lactis, neobsahuje 
lepok a GMO, bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok. 

1 kus - Balenie: 145g
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Smotana na varenie, tuk. minimálne
12%, trvanlivosť max. 10 dní. 1 kus - Balenie: 180ml alebo 200ml alebo 250ml;

Smotana pochúťková kyslá 16% 1 kus - Balenie: 250ml alebo 200ml alebo 180 ml

Maslo čerstvé, množstvo tuku 82%, 1 kus - Balenie: 125g alebo 250g

Rrastlinná tuková nátierka s 
obsahom tuku 70% vhodná pre 
teplú aj studenú kuchyňu, vitamíny 
A, D3, E 

1 kus - Balenie: 400g alebo 250g

Termizovaná nátierka so smotanou 
bez rastlinného tuku obsah tuku 
min. 24%,sušina min. 40%. 

1 kus - Balenie:  200g alebo 250g

Prírodný zrejúci syr tvrdý -obsah 
tuku 40% bez rastlinných tukov, 
farbív, konzervačných látok a iných 
prísad.

1 kus - identifikovateľná vzorka 

Prírodný zrejúci syr tvrdý -obsah 
tuku 30% bez rastlinných tukov, 
farbív, konzervačných látok a iných 
prísad .

1 kus - identifikovateľná vzorka

Syr tavený roztierateľný, 
trojuholníkový /25-65%. 1 kus - Balenie: 100g alebo 125g

Syr tavený smotanový v črievku v 
kvalite "Bambino" - roztierateľný, 
sušina 40%, tuk v sušine 50%. 

1 kus - Balenie: 100g

Tvaroh jemný hrudkovitý v kvalite 
"Rajo" - sušina min.23%, tuk v 
sušine 8%, obsah tuku v % 2,5 . 

1 kus - Balenie: 250g

Rastlinný tuk - na prípravu 
múčnikov s obsahom tuku 75% Balenie: 250g

Strakatý pudingový dezert vyrobený
z kvalitného plnotučného mlieka 
bez konzervačných látok v kvalite 
"Dr. Oetker - Paula"- rôzne príchute 
. 

1 kus - Balenie 2 x 100 g (jedna príchuť)

Syr plesňový v kvalite "NIVA" - s 
modrou plesňou vnútri hmoty 
sušina 52% tuk v sušine 50% . 

1 kus - Balenie: 100g alebo 115g

Tvaroháčik - rôzne príchute. 1 kus - Balenie: 80 g (jedna príchuť)

Pribináčik - rôzne chute 1 kus  - Balenie: 80 g (jedna príchuť)

Bryndza z tepelne upraveného 
mlieka 1 kus - Balenie: 125g 

Termix /rôzne príchute/ 1 kus  - Balenie: 90g (jedna príchuť)

Sabináčik vanilka, kakao - 
smotanový termizovaný krém, tuk 
min.11%, , rôzne chute. 

1 kus - Balenie: 80g (jedna príchuť)

Mlieko plnotučné trvanlivé 3,5% 1 kus - Balenie 1 liter

Mlieko plnotučné čerstvé 3,5% 1 kus - Balenie 1 liter

Mlieko polotučné trvanlivé 1,5% 1 kus - Balenie 1 liter

Jogurtový nápoj ovocný s vápnikom
a vitamínom D. 1 kus - Balenie: 100 g

Predloženie požadovaných vzoriek 
a ostatných dokladov, ktoré sú 
uvedené v opisnom formulári. 

Termín a miesto predloženia požadovaných vzoriek  a ostatných požadovaných 
dokladov bude telefonicky alebo elektronicky dohodnuté s víťazným uchádzačom.

Ak v dohodnutom termíne nebudú 
predložené požadované vzorky, 
alebo niektoré požadované vzorky 
budú chýbať, 

- verejný obstarávateľ to bude považovať za podstatné porušenie RD a uchádzačovi 
bude udelená negatívna referencia v systéme EKS a verejný obstarávateľ odstúpi od  
Rámcovej dohody. 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: cely predmet zakazky
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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 145 390,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.08.2017 09:58:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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