
ZInLIJYAO OBCHODNÝCH A DODACÍCH POIUIENKACH
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodnélro zákonníkamedzi

predávajúcim: ZELMIX s.r.o.

sídlo: Dolné Rudiny 1,01001 Žilina

tČo: 52049540

DIČ: 2120876307

tČ opH: SK2I20876307

bankové spojenie: SK48 1100 0000 0029 4807 7087

číslo účtu: 294807708711100

zapisaný v OR: pod vložkou číslo 35472lS z dňa20.I1,2018

telefón: 0915 895 947

telefon: 04I 564 3084

email: info@zelmix.sk

a

kupujúcim: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
sídlo: Sv. Gorazda2978l3 010 08 Ži]rina

zastúpený: .21 Ing. Aneta Vavríkováo štatutár

IČo: 0064769I

DIČ: 2020689297

bankové spojenie: Štátna pokladnica SK71 8180 0000 007O 0048 5214

kontaktná osoba : Janka paulína Janicová, vedúca úseku stravovania

číslo telefónu: 04115651745,0905668226

e-mail: dsszagorazda.stravovanie@vuczilina.sk

právna forma: príspevková organizácia

za nasledujúcich podmienok:

I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy sú dodacie, fakturačné a garančné podmienky dodávok tovarov -
ovocia, zeleniny, sezónneho tovaru, zemiakov a gastronomických produktov, evidencia
a obeh obalov.

II.
DODÁVKY TOVAROV

1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov - ovocia, zeleniny a prípadne iného
potravinárskeho tovaru na základe objednávky kupujúceho v termíne a rozsahu
dohodnutom v objednávke. Prípadné zmeny v objednanom množstve dodávatef realizuje
okamžite podťa p ožiadav iek obj ednáv atel a.

2. Kupujúci alebo jeho zamestnanec či iná poverená osoba sa zavázuje objednaný tovar
prevziať a potvrdiť dodací list .
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ilI.
AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU

predávajúci sa zavázuje dodávať kupujúcemu tovar zodpovedajúci platným akostným

normám, označený v súlade s platnými právnymi predpismi.

Iv.
REKLAMÁcm

Reklamačné nároky v prípade vadného plnenia je oprávnený uplatňovať kupujúcí do 24

hodín po prevzatí tovaru.
predávajúci všetky uznané reklamačné nároky vysporiada tak, že dodá náhradný tovar

v čo najskoršom termíne, prípadne vystaví dobropis; týmto nie je nárok kupujúceho na

náhradu škody dotknutý.

v.
PLATOBNB pounnlENKY

Predávajúci je oprávnený kupujúcemu za odobratý tovar vystaviť k poslednému dňu

príslušného mesiaca daňový doklad - faktúru so splatnosťou 15 dní.
predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že v pripade oneskorenej Úhrady faktúry
predávajúci móže kupujúcemu účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 oÁ z dlžnej sumy

zakaždý deň omeškania.
Termínom úhrady faktirry sa rozumie deň, kedy bola úhrada odpísaná z účtu kupujúceho.

VI.
CENA

Predávajúci sa zavázuje realizovat' dodávky tovaru v cenách platných podťa predmetu

obstarávania: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmlury.
Cena podfa predchádzajúceho odseku tohto článku zahfňa v sebe i všetky náklady
súvisiace s dopravou tovaru a údržbou prepravných obalov.

vII.
oBALY

Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcich hygienickým
a iným normám. Predávajúci sa zavázuje od kupujúceho prevziať všetky ním dodané

vratné obaly a to na svoju (predávajúceho) ťarchu.
Nevrátené vratné obaly sa finančne vysporiadajú po dohode oboch zmluvných strán.

Zmlwné strany sa dohodli, že nábrada za nevréúený obal podťa tohto článku predstavuje

sumu 07,00 EURO (slovo: sedem Euro).

VIII.'
zÁvBnBčNn usraNovENIA

Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania zmluvnými stranami auzatvára sa

na dobu od 01.08.2021 do 3I.07 .2022.
Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnom dohovore

zmluvných strán.
Táto zmluva bola uzatvorená na troch stranách v dvoch vyhotoveniach pre kaŽdú zo

zmluvných strán, Okrem skutočností uvedených v tejto zmluve si jej zmluvné strany

nedohodli žiadne ďalšie skutočnosti formou ústnej dohody.
Všetky ostatné práva apovinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami

obchodného zákonníka.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní preěítali, jej

porozumeli a naznak súhlasu vlastnoručne podpísali.
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V Žiline dňa : 29.07.2021
za predávaiúceho:

v Žitine dňa : 29.7.202I
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)ha č, 1

i.

DomoV sociálnych sluŽieb sYNNÓMlA V Zriad'ovate|šk_ej pósobnosti Žilinského samosprávneho kraja, SV, Gorazda 2978l3l O10 08 žiIina
lČÓ-: 0064769 1, DlČ: 2O2O68g2|i7

Tel, 041/5651745, 0905847335;

Cenová ponuka

predmet obstarávania: Ovocieo zelenina a súvisiace výrobky
(Ze|eninaozemiakyo ovocie a orechy, suché strukoviny)

Predpokladaná hodnota zákazky:
l5300000-1 Ovocieo zelenina a súvisiace výrobky
Časť 1 032 21000-6 Zelenina,zemiaky
Časť 2 032 22000-3 Ovocie
Časť 3 032 12200-2 Suché strukoviny

Miesto plnenia: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazd,a291sl3 010 08 Žilina
Opis termínu plnenia: Zmluva sauzatvorí rra dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov. Ktrpujúci požaduje od
dodávateťa akceptovat'podmienky priebežného dodávania tovaru podl'a aktuálnej potreby stravovacej prevádz-
ky na základe objednávky počas obdobia 12 mesiacov.
Predávajúci sa v rámcovej dohode zaruěi, že bude dodávat'kupujúcemu tovar pri splnení platrrých právrrych
PredPisov, zákonac,152/1995 Z. z. o potravinách v znení rreskorších predpisov. Tovar musí byt'I. akostnej
triedy.
Požiadavk}, na spracovanie ponukovej cen}r:

Predmet je rozdelený do troch samostatných časti. IJchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí
Predmetu zákazky.Uchádzaě bude oceňovať jednotkovú cenu tovaru v príslušnej časti predmetuzákazky tohto
dokumentu, vyplní celkovú cenu tovarov za príslušnú čast' predmetu zákazky a na konci uvedie sumu spolu za
oceňovanú Časť. Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek príslušnej oceňovanej časti predmetu
zákazky mailom, na e-mailovú adresu verejného obstarávatel'a. V prípa de, že uchádzač neocení všetky položky
v oceňovanej Časti predmetu zákazky, uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky, nebude jeho ponuka
akceptovaná a bude vylúčená. Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvn á cenapre predmet zákazky bude
vyjadrenávEURsDPH
Cenové ponuky uchádzačov budú zohloadňovat'dovoz tovaru na miesto určeniao t.j. budú vrátane
do

Položka mJ Množstvo Jednotková
cena s DPH

Celková
cena

s DPH
čast' l Čerstvá zelenina

l Zemiaky konzumné neskoré na uskladnenie 25kg kg 800 0,3 85 308,00

2. Zemiaky lúpané celé - surové 5kg kg 3000 0,948 2844,00

J. Karfiol, čerstvý ks 40 1,485 59,40
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Základné údaj e súťažiaceho :

ZELMIX s.r.o.

2120816307

Názov spoločnosti

Sídlo Dolné Rudiny 1, 0100l Žilina

Ičo 52049540

DIČ



Príloha č. 1

4. Cibul'ka jarná ks 20 0,539 l0,78
5. Cibul'a žltá l0- l5kg kg 500 0,429 214,50

6. Kapusta h|ávková biela kg ll0 0,3 85 42,35
,7.

Kapusta čínska kg l30 0,979 127,27

8, Kaptrsta h lávková červená kg 40 0,539 21,56

9. kapusta kyslá kg ll0 0,828 9l,08
l0. Šampiňóny čerstvé kg l0 2,145 21,45

l1 BrokoIica kg 5 2,486 12,43

12. petržlenová vňať - čerstvá kg 2 2,475 4,95
l3. Pažítka kg 0,5 l8,15 9,08

14. Hliva ustricová kg l4 2,849 39,89
l5. Tekvica - maslová kg 35 1,749 61,22

l6, Tekvica - hokaido kg 35 2,09 73,15
1,7. Paradajky kg 300 l,485 445,50
l8. Paprika zelená, ž|tá kg 120 ) Á,) 290,40

l9. uhorka šalátová, hladká, fólia kg 250 l,485 371,25
20. Cesnak čerstvý kg 34 3,289 1 1 1,83

21. Pór kg zJ 1,628 37,44
22. petržlen koreri kg 12 2,34 28,08

Zeler kg 300 0,78 234,00
24. Mrkva, karotka kg 4l0 0,588 241,08
25. Kel kg 9 0,935 8,42
26. Chren kg l 4,44 4,44
27. Kópor čerstvý kg l 8,58 8,58
28, Salát - hlávkový ks l00 0,847 84,70
29. Red'kovka zv ázok, červená ks 20 0,456 9,12
30. Red'kovka bieIa ks 55 l,38 75,90
3l, Kaleráb ks 60 0,561 33,66
32. Cuketa, zelená kg 30 1,265 37,95
SPOLU: 5963,44
čast'2 čerstvé ovocie

l Mandarinky kg 300 1,62 486,00
2. Me|ón červený kg l40 0,672 94,08

Melón žltý kg l5 1,62 24,30
4. Brosl<yrre kg 85 2,148 182,58
5. Jablka červené kg 620 0,869 538,78
6. JabIka golden kg 200 0,9l3 182,60

7. pomaranče kg 320 1,308 4l8,56
8. Hrozno stolové - biele kg l65 2,94 485, l 0

9. Hrozno stolové - červené kg 68 3,324 226,03
l0, Banány kg 720 1,236 889,92
ll Nektarinky kg, l0 2,148 21,48
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oha č. 1

UchádzaČom navrhovanájednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DpH

Cast'1 5963,44

čast'2 4459,62

Čast'3

Cena
bez
DPH

8963,22

Cena
§polu §

DPH
10423,06

Ak ÚsPeŠný uchádzaČ zo závaŽných dóvodov zmluvu na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo nedodrží podrnienky vyhláseného
verejného obstarávania, verejný obstarávatel'si vyhradzuje právo uzatvoriť zrnluvný vďah s uchádzačom, ktorý sa umióstnil vo
vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom (resp, s druhým v poradí).

Ponuku vypracoval: Dušan Písch
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12. Slivky kg 32 2,124 6],9]
l3. Hrušky kg 482 l,045 503,69
l4. Kiwi kg l0 2,34 23,40

l5. Citrónv kg 152 1,62 246,24

16. Ananás ks 2 2,148 4,30

17. Marhule kg 7 2,928 20,50
l8. Avokádo ks l5 l,86 27,90

19. Zázvor kg 5 3,24 l6,20
SPOLU: 4459,62

Čast' 3 Suché strukoviny

l Fazul'a biela 500g kg 6 0

2. Fazul'a farebná 5009 kg 28 0

3. Fazul'a biela 5kg bal 2 0

4. Fazul'a farebná 5kg bal 6 0

5. Hrach lúpaný 5kg Omega bal l0 0

6. Šošovica 0,5 kg bal 24 0

7. Šošovica 5kg baI 22 0

8. Cícer 0,5 kg bal l2 0

9. Červená šošovica 0,5 kg bal 8 0

l0. Sója kocky 90g mánya ks 60 0

ll Sójové granule 90g alfa sor.ti l<s 40 0

SPOLU:


