
Rámcová dohoda o zabezpečovaní prípravy celodennej stravy vrátane dopravy
uzatvorená v zmysle § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisova § 269

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

l.
Zmluvné strany

1. Názov: Domov dôchodcov - GERIUM
Sídlo: Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO: 31755534
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 25832583/7500 alebo 25832663/7500
Štatutárny orgán: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka

(ďalej len "Objednávateľ"v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Vojtech Mikloš
Bagarova 22, 841 01 Bratislava - Dúbravka
35029757
na obvodnom úrade Bratislava, Č. živnostenského registra 104-16649
Vojtech Mikloš
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova S, 813 54 Bratislava
9413776/5200

(ďalej len IIDodávateľ"v príslušnom gramatickom tvare)

II.
Predmet zmluvy

1. Toto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje priebežne a pružne zabezpečovať prípravu stravy vrátane jej
dopravy pre obyvateľov a zamestnancov objednávateta v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté plnenie dohodnutú cenu.

2. Na účely tejto zmluvy sa službou rozumie:
a) zabezpečovanie prípravy celodennej stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

dodávateľom v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na základe požiadaviek odberateľa a ich
doručovanie v termínoch a na miesta určené odberateľom,

b) zabezpečovanie prípravy obedov dodávateľom zvlášť v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na
základe požiadaviek odberateľa a ich doručovanie v termínoch a na miesta určené odberateľom,

c) zabezpečenie prípravy večier dodávateľom zvlášť v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na
základe požiadaviek odberateľa a ich doručovanie v termínoch a na miesta určené odberateľom,

d) doprava na miesto plnenia.

3. Spolu s raňajkami je pripravovaná aj desiata a spolu s obedmi aj olovranty.

4. Odberateľ nahlasuje aktuálny počet stravníkov deň pred prípravou stravy dodávateľom.

5. Odberateľ bude realizovať objednávanie jedál telefonicky.



III.
Cena plnenia, platobné podmienky

1. Cena predmetu plnenia je stanovená v súlade zo zákonom NR SR číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho
vykonávacej vyhlášky a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku dodávateľa podľa
tejto zmluvy ako cena maximálna.

2. Dohodnutá cena pozostáva z:
a) racionálna strava celodenná (1 ks)
3,125 EUR (bez DPH)
0,625 EUR (20% DPH)
3,75 EUR (s DPH)

b) diabetická strava celodenná (lks)
3,75 EUR (bez DPH)
0,75 EUR (20% DPH)
4,50 EUR (s DPH)

c) zamestnanecká strava - obedy (lks)
2,39 EUR (bez DPH)
0,48 EUR (20% DPH)
2,87 EUR (s DPH)

Konečné jednotkové ceny sú výsledkom vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie.
Protokol dodávateľa z elektronickej aukcie je prílohou tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

3. Preberanie poskytnutých služieb sa vykoná prostredníctvom dodacieho listu, ktorý bude podkladom
pre vystavenie faktúry (daňového dokladu). Všetky dodacie listy podpísané poverenými zástupcami
zmluvných strán počas trvania tejto zmluvy sa stávajú nedeliteľnou súčasťou faktúr.

4. Dodávateľ predloží odberateľovi štvrťročne celkové vyrovnanie stravnej jednotky.

5. Po prevzatí predmetu plnenia odberateľom vystaví dodávateľ na základe podpísaného záznamu o
prevzatí (dodacieho listu, ktorý musí obsahovať všetky požadované náležitosti ) daňový doklad -
faktúru so splatnosťou 14 pracovných dní od jej doručenia, ktorú sa odberateľ zaväzuje uhradiť.

6. Odberateľ nebude poskytovať dodávateľovi preddavok na cenu.

7. Dňom zdaniteľného plnenia je deň podpísania dodacieho listu (záznamu o prevzatí).

8. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny až po poskytnutí služby.

9. Dodávateľ vyhotovuje a predkladá odberateľovi faktúry ucelene tak, že každej objednávke služieb
zodpovedá faktúra za ich poskytnutý obsah a rozsah. Cena zahŕňa i náhradu vynaložených nákladov na
zabezpečenie predmetu plnenia.

10. V prípade zvýšenia cien potravinových vstupov v priebehu roka dodávateľ umožní odberateľovi na jeho
požiadanie nahliadnuť do cenníkov. V prípade zvýšenia cien potravinových vstupov prípravy stravy
uvedených v tejto zmluve je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi i písomne zdôvodnenie tohto
zvýšenia.

ll. V prípade poskytnutia neúplnej služby alebo v prípade neposkytnutia objednanej služby, je dodávateľ
povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny neúplne poskytnutej služby,
respektíve 50 % z predpokladanej ceny neposkytnutej služby.



IV. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je
a) GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Smolnícka ul. č.3, 821 03 Bratislava 2

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Odberateľ je povinný:
a) objednať u dodávateľa prípravu stravy na nasledujúci deň vždy jeden deň vopred
b) objednať u dodávateľa prípravu stravy na sobotu, nedeľu a pondelok vždy do piatku do 12:00 hod.

2. Dodávateľ je povinný:
a) zabezpečovať prípravu stravy v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov alebo do naplnenia limitu 400 000,- € bez DPH v závislosti od
toho, čo nastane skôr.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa, nie
však skôr ako 01.01.2013.

4. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď sa dodávateľovi stalo plnenie podstatných zmluvných
povinností úplne nemožným. Podstatnými povinnosťami dodávateľa sú všetky jeho povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy.

5. Pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa si odberateľ vyhradzuje právo
vypovedať zmluvu okamžite. V takom prípade končí platnosť zmluvy dňom doručenia výpovede
dodávateľovi.

6. V prípade vypovedania zmluvy dodávateľom je výpovedná doba dva mesiace.

7. Za stranu dodávateľa je na vecné konanie v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený:
Vojtech Mikloš, č. tel.: 00421 905 561 557
Za stranu odberateľa bude vystupovať:
Ing. Peter Stano, č. tel: 00421/2/40240113,
PhDr. Anna Kováčová, č. tel. 00421/2/40240114
prípadne ďalšie osoby, ktoré odberateľ na tento účel uvedie v objednávke.

8. Neoddeliternými prílohami tejto zmluvy sú:
a) Príloha č. 1 - cenová ponuka dodávateľa zo dňa 29.11. 2012 pre verejnú súťaž "Príprava

celodennej stravy vrátane jej prepravy", vyhlásenej vo vestníku EÚ č.2012/S 202-332438 dňa
19.10.2012

b) Príloha č. 2 - potvrdený protokol dodávateľa z elektronickej aukcie k predmetnej súťaži zo dňa
06.12.2012.

9. Zmluvu je možné meniť, upravovať alebo doplňať iba písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní
obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, zmluva
vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy.



11. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní odberateľ obdrží tri vyhotovenia
a dodávateľ jedno vyhotovenie.

Dodávateľ: Odberateľ:

• v ~~. AJ.. ~~J-
V Bratislave, dna . V Bratislave, dňa ...&:...t:...1.~..:...~ 1J.-

Vojtech MIKLOŠ
saearova 22, 841 01 BRATISLAVA L

ICO: 35 029 757, IC DPH: SK1020144598
OU Bratislava IV. C.ZO-2002/07413i IEll

C. [iv. reg. 104-16649

............. .
~i~a~i ~ Ut»-tk

82i .9.~..~.:.~..~ ~.~.~.~..~ .
PhDr. Miroslava Čembová

riaditeľka Gerium



GERIUM
Pri trati 47,821 06 Bratislava

Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž s finančným limitom nadlimitnej zákazky.

Predmet zákazky:
"príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy"

Vyplni uchádzač:

IČO uchádzača:

VOjíf.CJ4 ti/lLLO,................................................................................................................
JA~~OVA 22- 941 C 1 <-~Ufn_~LJtlF/f- J)(iiJeltl'Ľ14........................................... / .
$~oLq :rS1.................................................................................................................

v
....v.Q.~.]f~ ~~.(.~.?::9..§~ i1!..~~:P.9..~/L!.l'..!..:f.-f.? .

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Kontaktná osoba uchádzača:

Vyplní uchádzač:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Kritérium Č. 1 Plnenie kritéria

Cena za poskytnutie stravy - racionálna strava celodenná v EUR 4 i tos DPHpre 1 osobu na 1 deň - váha kritéria 65 %
I

Kritérium Č. 2 Plnenie kritéria

Cena za poskytnutie stravy - diabetická strava celodenná v EUR S; 40s DPHpre 1 osobu na 1 deň - váha kritéria 25 %
I

Kritérium Č. 3 Plnenie kritéria

Cena za poskytnutie zamestnaneckej stravy - obed v EURs DPH 3./pre 1 osobu na 1 deň - váha kritéria 10 %
f

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanovených kritérií je
v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

ltí\TI~LC\ VE~i·11.v 2012

Vojtech MIKLOŠ
Bagarova 22, 8410' BRATISLAVA

ICQ: 35 029 757, ICDPH: SK1020144598
/'" -, OU BFatistava IV, t.lO_2002/074,312/El \

.' 1" " »: č Ziv.reg.104-'6649,/ ~í 1fk,·v .
·········i············································ .

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka
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Súťažné podklady
•.Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy"



Predmet obstarávania
Obstarávatel
Dátum a čas zahájenie: aukcie
Dátum a čas ukončenia aukcie
Mena

Priprava stravy
Domov dóchodcov - Geriurn
06.12.201209:00
oo 12.2012 09:3::2
EUR

Protokol dodávateľa

Názov účastníka: Vojtech Mikloš

Hodnotená ponuka (variant): Vojtech Mikloš

Názov Predlože.n~'úvoClná
:Jednotka

Cena za poskytnutie
stravy ...

4,80003,7500 EUR s DPH

Cena za poskytnutie
stravy ...

5,4000 4,5000 EUR s DPH

Cena za poskytnutie. 3,0000 2,8700 EUR s DPH

podpis ;!_~~
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strana < ! 1


