Vojenský útvar 3030 Zvolen
Č. p. : kvrps-71-37-5/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/*) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len
„zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené VÚ 3030 Zvolen
Sídlo:
Borovianska cesta 1, Zvolen
IČO:
30845572
Kontaktná osoba:
kpt. Ing. Tomáš CINGEL
Telefón:
0960/462 274; 0908251526
Fax:
0960/462 319
E-mail:
tomas.cingel@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Veľká Ida 2019
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie dodávky čerstvého ovocia a zeleniny v kvalite podľa platných noriem podľa
potrieb objednávateľa, vrátane dopravy a vyloženia na miesto dodania.
Návrh rámcovej dohody viď v prílohe č. 1
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
tovar/služba
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Názov položky
Banány
Broskyne
Brokolica
Cesnak
Cibuľa
Cibuľa jarná
Citrón
Hrozno stolové biele
Hrozno stolové červené
Hrušky
Jablká (golden, Gala, čer, Idared, Jonagold)
Kapusta hlávková biela, červená
Kaleráb
Karfiol
Kel hlávkový
Mandarínky
Marhule
Mrkva

Predpokladané
množstvo
60
24
20
28
380
10
4
10
10
80
174
84
4
30
6
40
10
50

MJ
kg
kg
kus
kg
kg
zväzok
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg
kg
kg

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nektárinky
Paprika (zelená, červená, žltá, PCR)
Paradajky
Petržlen
Pomaranče
Pór
Šalát ľadový
Uhorky šalátové
Zeler

10
40
40
18
40
2
60
30
22

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg

„alebo ekvivalentný”
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov
v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne
do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 03212100-1 - Zemiaky; 03221100-7 - Koreňová a
hľuzová zelenina; 03221230-7 - Papriky; 03221240-0 - Paradajka; 03221260-6 - Huby;
03221270-9 - Uhorka; 03221310-2 - Hlávkový šalát; 03221410-3 - Kapusta; 03221420-6 Karfiol; 03221430-9 - Brokolica; 03221440-2 - Ružičkový kel; 03222111-4 - Banány;
03222112-1 - Ananás; 03222220-1 - Pomaranče; 03222240-7 - Mandarínky; 03222321-9 Jablká; 03222322-6 - Hrušky; 03222331-2 - Marhule; 03222332-9 - Broskyne; 03222341-5 Stolové hrozno; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený
na častí.
2.6 Miesto dodania tovaru:
Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Veľká Ida
Ulica: Veľká Ida - GPS súradnice 48°35'58.7"N 21°08'38.4"E (48.599637, 21.144010)
2.7 Termín dodania tovaru predmetu zákazky:
Predávajúci dodá tovar v pracovný deň v čase od 7:15 do 13:00 hod. najneskôr do 4 pracovných
dní od doručenia telefonickej, emailovej alebo písomnej čiastkovej objednávky. Prípadne podľa
obojstrannej dohody.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Rámcová dohoda
2.9 Trvanie (platnosť) rámcovej dohody:
Od 31.12.2018 do 30.12.2019

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 407,80 EUR
(Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody 1 689,360 EUR vrátane DPH)

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.12.2018 o 8:00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: (podľa bodu 1. tejto výzvy)
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom
- listinne (poštou, alebo osobne)
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a obsahovať údaje:
▪ adresu verejného obstarávateľa,
▪ adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
▪ označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom pre daný návrh: (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 2 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu
zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Súhlas s návrhom rámcovej dohody, resp. charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky,
prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť
splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Súhlas s návrhom rámcovej dohody podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto výzvy za predpokladané množstvo
jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť
uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované
jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých
nákladov spojených s dodaním tovaru/služby do miest dodania vrátane dopravy a montáže.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia
zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.
Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).
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 rámcovej dohody
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..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení
rámcovej dohody 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa
zákona č. 222/2004 Z.z.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH. Cenou celkom v eur
s DPH sa rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci H.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodanie požadovaného množstva
predmetu zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe
čiastkových objednávok.
Preddavok sa neposkytuje.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle
bodu 6.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Vo Zvolene dňa 6.12.2018
Spracovateľ:

Schválil:

kpt. Ing. Tomáš CINGEL

plukovník Ing. Vladimír JAKLOVSKÝ,
veliteľ
.........................................................................

................................................................
Podpis, meno, priezvisko, titul

podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k výzve na predkladanie
ponúk
č. p. kvrps-71-37-5/2018

VOJENSKÝ ÚTVAR 3030
ZVOLEN
Č: kvrps –
/2018

RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení
neskorších predpisov a Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
1. Objednávateľ :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský útvar 3030 Zvolen

Adresa sídla:

Vojenský útvar 3030 Zvolen
Borovianska cesta 1
960 01 Zvolen

IČO :
DIČ:
IČ DPH:

30 845 572
2020947698
Sk2020947698

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

Zastúpený:

plk. Ing. Vladimír JAKLOVSKÝ, veliteľ útvaru 3030 Zvolen

Sídlo útvaru:

Vojenský útvar 3030 Zvolen
Borovianska cesta 1
960 01 Zvolen
Štátna pokladnica
7000 172 197/8180
Sk17 8180 0000 0070 0017 2197
SPSRSKBA

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Dodávateľ :
Zastúpený :
Tel:
Bankové spojenie
Číslo účtu :
IBAN:
IČO :
IČ DPH:
(ďalej len „dodávateľ“)

Článok I.
Predmet rámcovej dohody
1.
Predmetom rámcovej dohody (ďalej len „zmluvy“) je odber tovaru uvedeného v prílohe č. 1
tejto zmluvy. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odbery tovaru budú
uskutočňované formou písomne akceptovaných čiastkových objednávok uzatváraných na základe tejto
zmluvy. Oprávnenou osobou za objednávateľa pre účely vystavovania písomných objednávok:
- veliteľ útvaru 3030 Zvolen
a uplatňovania práv a plnenia povinností z nich vyplývajúcich podľa tejto zmluvy je:
- veliteľ jednotky - Vojenského útvaru 3030 Zvolen/ Veľká Ida
Článok II.
Cena a platobné podmienky
Jednotkové ceny jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a sú pre
zmluvné strany záväzné. V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa. Predpokladaná maximálna
celková cena dodávok tovaru za celé obdobie trvania tejto zmluvy je xxxxxxxxxx € s DPH, slovom
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro s DPH.
2.
Výška skutočne zaplatenej ceny za zákazky zadané v súlade s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve bude závislá od skutočných potrieb oprávnených osôb za objednávateľa počas platnosti
tejto zmluvy. Predpokladaná maximálna celková cena podľa bodu 1 nesmie byť prekročená.
3.
Predpokladané množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané.
Objednávateľ si vyhradzuje právo predpokladané množstvo meniť podľa skutočnej potreby
(objednávať väčšie ako aj menšie počty jednotlivých druhov tovarov).
4.
Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto
zmluvou.
5.
Úpravy cien dohodnutých v prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody
objednávateľa s dodávateľom iba v nasledujúcich prípadoch:
5.1
V dôsledku legislatívnych zmien a administratívnych opatrení Slovenskej republiky, ktoré
majú podstatný dopad na tvorbu cien.
5.2
V prípade nárastu reálnych nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien tovarov predmetu
zákazky a ktoré musí dodávateľ riadne odôvodniť.
5.2.1 Dodávateľ predloží objednávateľovi - Vojenský útvar 3030 Zvolen, Borovianska cesta 1, 960
01 Zvolen - písomne podrobnú kalkuláciu tvorby ceny, v ktorej uvedie, v ktorej položke
tvorby ceny došlo k nárastu nákladov oproti poslednej úpravy cien (pri prvej žiadosti o úpravu
ceny oproti obdobiu lehoty predkladania cenovej ponuky) a uvedie výšku nárastu nákladov v
%. Uvedený nárast nákladov musí preukázať relevantnými dokladmi (napr. faktúrami)
z obdobia poslednej úpravy cien (pri prvej žiadosti o úpravu ceny oproti obdobiu lehoty
predkladaniu cenovej ponuky) k obdobiu, ku ktorému požaduje navýšiť cenu. Predloženými
dokladmi musí byť preukázaný reálny nárast nákladov, inak úprava, navýšenie ceny nemôže
byť vykonaná.
5.2.2 Prechodné zníženie cien tovarov môže dodávateľ vykonávať bez prerokovania
s objednávateľom a bez písomného dodatku k zmluve, vo faktúre.
6.
Cena za jednotlivé dodávky tovaru bude zaplatená na základe vystavených faktúr
dodávateľom. Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené oprávnenými osobami
za objednávateľa alebo nimi poverenými osobami. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný
tovar raz za mesiac a doručiť ju poštou na adresu miesta plnenia podľa bodu 1 Článku III.
7.
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich
doručenia na adresu miest plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
a) číslo zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba,

1.

c) celkovú cenu za dodaný tovar v euro bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
8.
Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenou sobou za objednávateľa, podľa
bodu 1 Článku I tejto zmluvy.
Dodací list musí obsahovať:
 číslo dodacieho listu,
 názov, sídlo, IČO, DIČ, adresu dodávateľa,
 sortiment a množstvá dodaného tovaru,
 jednotkovú cenu za každý druh dodávaného tovaru,
 celkové ceny za každý druh dodávaného tovaru bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH,
 dátum prevzatia tovaru oprávnenou sobou za objednávateľa,
 popis oprávnenej osoby, ktorá tovar za dodávateľa odovzdala a podpis oprávnenej osoby za
objednávateľa, ktorá dodaný tovar prevzala,
 odtlačky pečiatok oprávnenej osoby za objednávateľa a dodávateľa.
9.
Oprávnená osoba za objednávateľa bude oprávnená vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať
nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený
oprávnenou osobou objednávateľa, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového
dokladu, faktúry, prestáva plynúť doba splatnosti. Objednávateľovi začne plynúť nová doba splatnosti
pre opravenú faktúru odo dňa jej doručenia.
Článok III.
Zmluvné podmienky
1.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť tovar v sortimente a množstve podľa objednávok
oprávnených osôb za objednávateľa do miesta plnenia tejto zmluvy. Miestom plnenia je:
Vojenského útvaru 3030 Zvolen/Veľká Ida,
Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Veľká Ida
Ulica: Veľká Ida - GPS súradnice 48°35'58.7"N 21°08'38.4"E (48.599637, 21.144010)

2.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednaný tovar na základe objednávok vystavených
oprávnenými osobami za objednávateľa do štyroch pracovných dní v čase od 7:15 do 13:00 hod od
doručenia objednávky. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v zmysle článku II.
a prílohy č. 1 tejto zmluvy.
3.
Minimálne cena plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa je 25€ s DPH
(nižšia len po vzájomnej dohode).
4.
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle
ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR.
5.
Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších
predpisov o potravinách a § 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
6.
Objednávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp.
ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula.
7.
V prípade, že dodávateľ nedodrží druhy a množstvá objednaných tovarov, čas plnenia uvedený
v objednávke, má oprávnená osoba za objednávateľa právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného
dodávateľa.
8.
Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi vyznačiť
jeho minimálnu trvanlivosť (ďalej len ,,záručná doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v
dodacích listoch.
9.
Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru
spôsobilé na prepravu dodávaného tovaru podľa zákona.

10.
Pri dodaní tovaru prebehne fyzická kontrola /počet, sortiment/, na základe ktorého bude
podpísané prevzatie tovaru oprávnenou osobou objednávateľa. Zoznam oprávnených osôb
objednávateľa zašle objednávateľ dodávateľovi po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody.
Článok IV.
Záručná doba a reklamácia tovaru
1.
Na všetok dodávaný tovar sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby jeho minimálnej
trvanlivosti. Oprávnené osoby za objednávateľa si vyhradzujú právo prevziať tovar výhradne v 1.
kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby.
2.
V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí chyba tovaru (zjavná chyba) alebo počas plynutia
záručnej doby tovaru sa vyskytne chyba tovaru (skrytá chyba), oprávnená osoba za objednávateľa
alebo ním poverená osoba oznámi chybu tovaru dodávateľovi pri preberaní tovaru ihneď, v inom
prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle dodávateľovi aj
písomné oznámenie o chybách (reklamáciu). V prípade dodania chybného tovaru má oprávnená osoba
za objednávateľa právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo
v rozsahu chybného plnenia odstúpiť od objednávky.
3.
Oprávnená osoba za objednávateľa si vyhradzuje právo kontroly dodaného tovaru
prostredníctvom orgánov veterinárnej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Článok V.
Sankcie a zánik zmluvy
1.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 74 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalšie dohodnuté náležitosti
a je vecne správna, uhradí objednávateľ dodávateľovi vyúčtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
2.
V prípade, že dodávateľ nedodrží čas plnenia uvedený v objednávke, uhradí objednávateľovi
vyúčtovanú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu dodávateľa s plnením predmetu zmluvy
z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní
voči dodávateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
3.
K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania
k zabezpečeniu nápravy.
4.
Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní
odo dňa ich uplatnenia.
5.
Zmluvu je možné zrušiť:
a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 30 dňovou výpovednou lehotou,
b) odstúpením od zmluvy pri jej podstatnom porušení,
c) obojstrannou dohodou.
6.
Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov najmä ak:
a) Ak dodávateľ 2 krát nedodá objednaný tovar alebo jeho časť v stanovenej (dohodnutej)
dobe,
b) oprávnená osoba za objednávateľa je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou
faktúr za dodávky tovarov splnené riadne a včas,
c) dodávateľ viac ako raz poruší hygienické podmienky výroby, skladovania alebo prepravy
tovaru.
d) dodávateľ dodá tovar, ktorý nie je v 1. kategórii (resp. trieda A) alebo čase dodania
prekročil prvú tretinu doby spotreby.
7.
Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019, respektíve do doby vyčerpania
predpokladanej maximálnej hodnoty tejto zmluvy. Zmluva zaniká dňom účinnosti uzatvorenej
centrálnej rámcovej dohody zo strany MO SR na dodávky predmetnej komodity.
3.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
SR a na internetovej stránke objednávateľa.
4.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba
písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné
záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní.
6.
Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí
o prílohách a číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto zmluvou budú vyhotovené v čase platnosti
zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia obsahovať dátum
podpisu a podpisy obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. V prípade, že nedôjde ku zhode
o obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto zmluvou, potom platnosť tejto
zmluvy končí dňom, kedy obidve zmluvné strany budú vzájomne konštatovať, že k zhode o tomto
dodatku nedošlo.
7.
Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej
republiky.
8.
Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) výtlačkoch, pričom 1 (jeden) výtlačok je určený pre
dodávateľa a 4 (štyri) pre objednávateľa.
9.
Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú odtlačok
svojej pečiatky s podpisom.
10.
Zmluvne strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsah je
zrozumiteľný a určitý, zmluvné strany s ním súhlasia a zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene

..................................................
dodávateľ

Vo Zvolene

.....................................................................
plukovník Ing. Vladimír JAKLOVSKÝ
veliteľ
objednávateľ

Príloha č. 1
k rámcovej zmluve

Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 3030 Zvolen

P.č.

Názov / obchodné označenie tovaru

Jednotková cena
bez DPH v EUR

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banány
Broskyne
Brokolica
Cesnak
Cibuľa
Cibuľa jarná
Citrón
Hrozno stolové biele
Hrozno stolové červené
Hrušky
Jablká (golden, Gala, čer, Idared,
Jonagold)
Kapusta hlávková biela, červená
Kaleráb
Karfiol
Kel hlávkový
Mandarínky
Marhule
Mrkva
Nektárinky
Paprika (zelená, červená, žltá,
PCR)
Paradajky
Petržlen
Pomaranče
Pór
Šalát ľadový
Uhorky šalátové
Zeler

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Výška DPH
v EUR pri
sadzbe DPH
.......%
D

Jednotková
cena v EUR s
DPH
E

Predpokl.
množstvo
v mernej
jednotke
F

60
24
20
28
380
10
4
10
10
80
174
84
4
30
6
40
10
50
10
40
40
18
40
2
60
30
22

Merná
jednotka

Cena celkom
s DPH za príslušné
množstvo

G

H (ExF)

kg
kg
kus
kg
kg
zväzok
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg

Cena celkom v EUR bez DPH
Cena celkom v EUR s DPH
V cene sú započítane všetky náklady uchádzača na dodávku do vojenského útvaru.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov tovarov na základe potrieb vojenského
útvaru 3030 Zvolen/Veľká Ida

Príloha č.2
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. kvrps-71-37-5/2018

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie
Veľká Ida 2019
P.č.

Názov / obchodné označenie tovaru

Jednotková cena
bez DPH v EUR

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banány
Broskyne
Brokolica
Cesnak
Cibuľa
Cibuľa jarná
Citrón
Hrozno stolové biele
Hrozno stolové červené
Hrušky
Jablká (golden, Gala, čer, Idared,
Jonagold)
Kapusta hlávková biela, červená
Kaleráb
Karfiol
Kel hlávkový
Mandarínky
Marhule
Mrkva
Nektárinky
Paprika (zelená, červená, žltá,
PCR)
Paradajky
Petržlen
Pomaranče
Pór
Šalát ľadový
Uhorky šalátové
Zeler

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cena celkom v EUR s DPH

Výška DPH
v EUR pri
sadzbe DPH
.......%
D

Jednotková
cena v EUR s
DPH
E

Predpokl.
množstvo
v mernej
jednotke
F

60
24
20
28
380
10
4
10
10
80
174
84
4
30
6
40
10
50
10
40
40
18
40
2
60
30
22

Merná
jednotka

Cena celkom
s DPH za príslušné
množstvo

G

H (ExF)

kg
kg
kus
kg
kg
zväzok
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg
∑

..........................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

Súhlasím s návrhom rámcovej dohody
Súhlasím s návrhom rámcovej dohody podľa prílohy č.1 Výzvy na predkladanie ponúk č. kvrps-71-37-5/2018

..........................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

