Súhrnná správa o zrealizovaných VO s predpokladanými cenami 5000€ a vyššími
za obdobie od 1.10. do 31.12.2016

p.č. názov predmetu obstarávania
1.

Mrazené výrobky pre rok 2017

2.

Mlieko a mliečne výrobky pre rok
2017

3.
4.
5.
6.
7.

Čerstvá zelenina a ovocie pre rok
2017
Pekárenské výrobky pre rok 2017
Mäso a mäsové výrobky pre rok
2017
Potraviny pre rok 2017
Konzervované výrobky pre rok 2017

cena obstarávania v €
víťazná ponuka
bez DPH
s DPH
13080
15699,01 BIDVEST Slovakia, s.r.o., Nové Mesto n/V.
12282,19

14200,72 BOFIL, s.r.o., Nitra

33137,6
10662,68

39765,12 FRUTIX, s.r.o. Nové Zámky
12004,40 C.B.C.G., s.r.o. Komárno

21116,5
11733,6
5128,4

23811,40 DANUBIUS, s.r.o., Komárno
14080,32 MABONEX Slovakia, s.r.o., Piešťany
6154,08 MABONEX Slovakia, s.r.o., Piešťany

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2. Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3. Predmet / názov zákazky:

Čerstvá zelenina a ovocie pre rok 2017

4. Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5. Dátum a čas vyhodnotenia:

09.12.2016 13,30 hod

6. Miesto vyhodnotenia:

ZpS Komárno

7. Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Lilla Púchovská – Lilla, č.23, 946 38 Radvaň nad Dunajom
Frutix, s.r.o., S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
Viktis, s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava
9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

2.

44995,60

1.

39765,12

3.

45192,20

Podiel
subdodávky
Odôvodnenie

Lilla Púchovská
– Lilla, Radvaň
nad Dunajom

0

Frutix, s.r.o.,
S.H. Nové
Zámky

0

Najnižšia cena

Viktis, s.r.o.,
Bratislava

0

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: žiadne
13. Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača Frutix, s.r.o., S.H. Vajanského 49, 940 01
Nové Zámky
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Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
Ing. Ladislav Čavojský
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 09.12.2016
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Konzervované výrobky pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

12.12.2016 11,30 hod
ZpS Komárno

6.Miesto vyhodnotenia:

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Komimpex Co. export-import, s.r.o, biskupa Királya 3065, 945 05 Komárno
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Podiel
subdodávky

Odôvodnenie

1.

6154,08

0

Nižšia cena

8680,95

0

Mabonex
Slovakia, s.r.o.,
Piešťany
Komimpex Co.
export-import,

2.

s.r.o, Komárno

10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3,
921 01 Piešťany
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
Ing. Ladislav Čavojský

.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 12.12.2016
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Mäso a mäsové výrobky pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

08.12.2016 09,00 hod
ZpS Komárno

6.Miesto vyhodnotenia:

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Majster mäsiar, s.r.o. Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec
Danubius, s.r.o, Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Danubius, s.r.o.,
Komárno

1.

Odôvodnenie

0

Najnižšia
celková cena s
DPH

23811,40

Majster mäsiar,
s.r.o. Hlohovec

Podiel
subdodávky

0
2.

23822,10

10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača Danubius, s.r.o, Komárno.

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
Ing. Ladislav Čavojský
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 08.12.2016

5

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Mlieko a mliečne výrobky pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

09.12.2016 13,30 hod
ZpS Komárno

6.Miesto vyhodnotenia:

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Bofil, s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra
Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Komimpex Co. export-import, s.r.o., Ul. biskupa Királya 3065, 945 05 Komárno
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Bofil, s.r.o., Nitra

Podiel
subdodávky
Odôvodnenie

0
1.

Najnižšia cena

14200,72

Mabonex

0

Slovakia, s.r.o.
Piešťany

2.

14666,28

Komimpex Co.

0

export-import,
s.r.o., Komárno

3.

16940,70

10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača Bofil, s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
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Mgr. Hedviga Polgárová
Ing. Ladislav Čavojský

.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 09.12.2016
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Mrazené výrobky pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

12.12.2016 11,30 hod
ZpS Komárno

6.Miesto vyhodnotenia:

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Ryba Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
BIDVest Slovakia, s.r.o., Piešťanská 71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Projekt-Market, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
Mirkom, s.r.o, Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača
Mabonex

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Podiel
subdodávky

4.

16136,32

0

Odôvodnenie

Slovakia, s.r.o.,
Piešťany
2.

16006,12
0

Ryba, s.r.o.,
Žilina
Mirkom, s.r.o,

5.

16539,28

0

3.

16007,16

0

1.

15699,01

0

Marcelová
Projekt-Market,
s.r.o., Bratislava
BIDVest
Slovakia, s.r.o.,
Nové Mesto nad
Váhom
10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
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Najnižšia cena

11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača BIDVest Slovakia, s.r.o., Piešťanská 71, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
Ing. Ladislav Čavojský
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 12.12.2016
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Pekárske výrobky pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

08.12.2016 09,00 hod
ZpS Komárno

6.Miesto vyhodnotenia:

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
C.B.C.G., s.r.o., Palatínova 48, 945 01 Komárno
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Podiel
subdodávky

1.

12004,40 €

0

Odôvodnenie

C.B.C.G. s.r.o.,
Komárno

Jediná ponuka

10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača C.B.C.G., s.r.o Komárno.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
Ing. Ladislav Čavojský
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 08.12.2016
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.Názov verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov Komárno
2.Sídlo verejného obstarávateľa:

Špitálska 16, 945 05 Komárno

3.Predmet / názov zákazky:

Potraviny pre rok 2017

4.Druh postupu:

zákazka s nízkou hodnotou - potraviny

5.Dátum a čas vyhodnotenia:

12.12.2016 11,30 hod

6.Miesto vyhodnotenia:

ZpS Komárno

7.Prítomní členovia komisie: Mgr. Hedviga Polgárová, Eva Markovicsová, Ing. Ladislav Čavojský
8.Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Komimpex Co. export-import, s.r.o, biskupa Királya 3065, 945 05 Komárno
9.Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené
uchádzačom

Podiel
subdodávky

Odôvodnenie

1.

14080,32

0

Nižšia cena

17187,20

0

Mabonex
Slovakia, s.r.o.,
Piešťany
Komimpex Co.
export-import,

2.

s.r.o, Komárno

10.Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
11.Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 12.Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
žiadne
13.Záver vyhodnotenia ponúk:
ZpS Komárno obstará predmet zákazky u uchádzača Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3,
921 01 Piešťany
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom
Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Hedviga Polgárová
Ing. Ladislav Čavojský

.................v.r................. Eva Markovicsová .............v.r.....................
.............v.r............................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 12.12.2016
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Zmluvy
RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
FRUTIX s.r.o
so sídlom:
S.H.Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO:
48 235 407
DIČ:
2120104712
zastúpený :
Adriana Petrovicsová
bankové spojenie:
ČSOB Nové Zámky
číslo účtu:
SK77 7500 0000 0040 2195 5541
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
1. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
4. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
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5. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.

čl. III
Kúpna cena
1. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
2. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
3. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
1. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
2. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
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čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
3. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
3. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
4. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nových Zámkoch, dňa 01.12.2016

Adriana Petrovicsová, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 28.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy
Názov tovaru

petržlen
zeler
červená repa
paprika zelená
orechy lúpané
kel
jablká
citróny
mrkva
kapusta hlávková
cibuľa
zemiaky
paradajky
kapusta čínska
kapusta kyslá
pomaranč
kivi
banány
karfiol
kaleráb
kaleráb
uhorky šalátové
mandarinky
cesnak
grepfruit
brokolica
ľadový šalát
hlávkový šalát
15

M.J.

predpokladané
množstvo

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
ks
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
ks
ks

1100
880
490
1130
25
220
2460
760
1840
1410
1510
15000
1480
180
390
1760
620
3580
800
310
1540
530
1000
100
1000
120
380
370

reďkovka červená zv.
reďkovka biela
cibuľka zv.
hrušky
zeler s vňaťou
tekvica
marhule
petržlen s vňaťou
broskyne
cuketa
slivky
melón
hrozno
pór
hliva ustricová
cibuľa červená
nektarinky
paprika červená

ks
ks
ks
kg
ks
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg

640
160
900
610
310
140
130
170
200
40
230
1040
620
30
40
10
210
110

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
so sídlom:
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:
31428819
DIČ:
2020395982
IČ DPH:
SK2020395982
zastúpený :
Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
Uni Credit Bank Czech republik and Slovakia a.s.
číslo účtu:
6627015000/1111 IBAN: SK2111110000006627015000
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
6. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
8. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
9. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
10. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
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čl. III
Kúpna cena
4. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
5. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
6. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
4. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
5. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
6. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
4. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
5. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
6. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
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čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
8. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
9. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
10. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Piešťanoch

dňa 02.12.2016

Ing. Miloš Kriho, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy
Názov tovaru

sirup
sirup nízkoenergetický
kukurica sterilná
šampiňóny 800gr.
hrášok 0,7L
detská výživa
kompót broskyňový 4L
fazuľkové struky 4L
kečup 1L
lečo 4L
paradajkový pretlak 0,7L
kompót dia višne 0,7L
kompót dia slivky 0,7L
kompót slivky 4L
kompót višne 4L
uhorky 4L
džús malý
kompót jablko 4L
kompót broskyňový 0,7L
kompót višne 0,7L
kompót jablká 0,7L
cvikla 4L
kompót čerešne dia 0,7L
kompót marhula 4L
fazuľka 0,7L
kompót slivky 0,7L
kompót dia jablká 0,7L
kompót čerešne0,7L
lečo 0,7L
citronáda 100%
uhorky 0,7L
šampiňóny 2,5 kg.
20

M.J.

predpokladané
množstvo

fl.
fl.
kr.
kr.
fl.
ks
fl.
fl.
ks
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
ks
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
ks
fl.
kr.

15
15
25
70
250
920
15
70
110
70
540
55
115
95
80
85
1950
45
70
30
60
50
50
15
40
40
155
10
40
55
20
20

kompót marhule 0,7L
minerálna voda 1,5L
kompót jahody 4L
džús 100% pomaranč 1L
džús malý dia
kompót ananás 4L
kompót ovocný kokteil 4L
Fanta
kompót čerešne 4L
vńo 1L
detská výživa dia
marmeláda 4 kg
kompót mandarinky 4L
lekvár slivkový 4kg

fl.
fl.
fl.
ks
ks
fl.
kr.
fl.
fl.
fl.
ks
ks
kr.
ks

15
360
35
45
2200
35
25
115
15
45
815
45
10
5
Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
Danubius spol. s r.o.
so sídlom:
Hadovská cesta č. 19, 945 01 Komárno
IČO:
17643732
DIČ:
2020398545
zastúpený :
Marián Pintér
bankové spojenie: VÚB Komárno
číslo účtu:
3012591251/0200
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
11. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
12. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
13. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
14. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
15. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
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čl. III
Kúpna cena
7. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
8. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
9. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
7. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
8. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
9. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
7. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
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8. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
9. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
14. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
15. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
16. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
17. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
18. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Komárne, dňa 29.11.2016

Marián Pintér, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy

Názov tovaru

údená slanina
slanina oravská
bravčové stehno údené
párky bratislavské
párky obyčajné
saláma jemná
saláma Inovec
saláma šunková
saláma výberová šunka
saláma strojová šunka
klobása do leča
klobása lahôdková
debrecínska pečeň
tlačenka hydinová
jaternica
oškvarky
pečeňovka v alobale
bravčová masť 0,5 kg
kosti
bravčová krkovička bez kosti
bravčové stehno bez kosti
bravčové karé bez kosti
bravčové pliecko bez kosti
hovädzie predné bez kosti
hovädzie zadné bez kosti
hovädzia roštenka bez kosti

M.J.

predpokladané
množstvo

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

55
10
40
220
325
110
80
480
80
130
60
80
130
10
35
25
40
200
440
1050
520
770
900
590
70
250

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
BOFIL s.r.o.
so sídlom:
Cabajská 10, 949 01 Nitra
IČO:
44 073 585
DIČ:
2022576347
zastúpený :
Ing. Norbert Bánoš, konateľ
bankové spojenie:
UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu:
1027604001/1111
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
16. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
17. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
18. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
19. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
20. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
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čl. III
Kúpna cena
10. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
11. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
12. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
10. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
11. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
12. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
10. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
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11. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
12. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
19. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
20. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
21. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
22. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
23. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre dňa 30.11.2016

Ing. Norbert Bánoš, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy
Názov tovaru

M.J.

predpokladané
množstvo

smotana kyslá 250 ml
syr Eidam 45%
mlieko trvanlivé
syr tavené trojuholníkový
tvaroh hrudkovaný 250 gr.
maslo 100 gr.
jogurt ovocný 125gr.
jogurt pre diabetikov 120 gr.
bryndza
syr Eidam údený
acidofilné mlieko 250gr.
smotana na varenie 500ml
tvaroh mäkký 250gr.
bryndza 125gr.
ryža v mlieku 200 gr.
jogurt pro bio 135gr.

ks
kg
l
kr.
ks
ks
ks
ks
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks

680
420
7780
1120
480
3310
5770
1910
60
10
1400
300
1620
170
600
2060
Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
BIDVEST Slovakia s.r.o.
so sídlom:
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
34152199
DIČ:
2020168359
zastúpený :
Ing. Petr Sekula, konateľ
bankové spojenie:
ČSOB
číslo účtu:
SK4875000080100611022233
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
21. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
22. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
23. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
24. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
25. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
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čl. III
Kúpna cena
13. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
14. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
15. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
13. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
14. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
15. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
13. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
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14. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
15. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
25. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
26. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
27. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
28. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
29. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
30. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.11.2016

Ing. Petr Sekula, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy

Názov tovaru

špenát 450 gr.
špenát 2,5kg
hrášok 2,5kg
lístkové cesto 400 gr.
kuracia pečeň 0,5kg
kurča
kuracie prsia 2kg
rybie filety ( Tilapia )
kuracie žalúdky, srdcia ( mix) 0,5
kg
kuracie stehno 240gr.
kačacie stehno 350gr.
kačacie prsia b.k. 180gr.
morčacie prsia 4kg
tekvica 1kg
tekvica 4kg
karfiol 2,5kg
fazulové struky 2,5kg
zeleninová zmes 2,5kg
treska v majonéze 140gr.
nanuk 90 ml.

merná
jednotka

predpokladané
množstvo

ks
kg
kg
ks
ks
kg
kg
kg

120
170
170
360
360
480
650
350

kg
kg
kg
kg
ks
ks
kg
kg
ks
kg
ks
ks

55
2150
320
50
100
12
60
40
40
65
120
2130

pozn.: maximálna hmotnosť kartónového balenia komodity = 15 kg

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
C.B.C.G., spol. s r.o.
so sídlom:
Ul. Palatínova 48, 945 01 Komárno
IČO:
18049362
DIČ:
2020398468
zastúpený :
Ing. Peter Csicsó, konateľ, Katarína Csalavová, konateľ
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu:
2621202464/1100
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
26. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
27. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
28. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
29. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
30. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.

34

čl. III
Kúpna cena
16. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
17. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
18. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
16. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
17. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
18. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
16. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
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17. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
18. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
31. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
32. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
33. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
34. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
35. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
36. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Komárne dňa 24.11.2016

Ing. Peter Csicsó Katarína Csalavová
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy

Názov tovaru
droždie 500gr.
bábovka 400gr.
chlieb cereálny 400 gr.
rohlík obyčajný 40gr.
brioška 70gr.
vianočka 350gr.
tukový koláč 400gr.
pagáčik 13gr.
závin kakaový 400gr.
komárňanské rožky 100 gr.
mriežkové plundrové pečivo 100 gr.
pletenka 150gr.
chlieb tmavý 800gr.

merná
jednotka
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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predpokladané
množstvo
50
570
690
3120
1600
620
870
2350
200
400
260
260
9250

RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
so sídlom:
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:
31428819
DIČ:
2020395982
IČ DPH:
SK2020395982
zastúpený :
Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
Uni Credit Bank Czech republik and Slovakia a.s.
číslo účtu:
6627015000/1111
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
31. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
32. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
33. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
34. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
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35. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
čl. III
Kúpna cena
19. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
20. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
21. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
19. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
20. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
21. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
19. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
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20. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
21. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
37. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
38. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
39. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
40. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
41. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
42. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Piešťanoch

dňa 02.12.2016

Ing. Miloš Kriho, v.r.
...................................................................
predávajúci
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V Komárne dňa 13.12.2016

Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy
Názov tovaru

perník
čaj zelený
čaj ovocný
čaj čierny
hrozienka
majoránka
bobkový list
cukor vanilkový
korenie nové celé
kakao 100gr.
rasca mletá
soľ 1kg.
hrach lúpaný
korenie čierne mleté
melta
krémový prášok
med 20 gr.
napolitánky
džem dia 230gr.
aníz korenie
tuk rastlinný jedlý 250 gr.
korenie čierne celé
sladidlo
vegeta 200gr.
sardinky olej.
cestoviny pol. 500 gr.
sójový dezert
bujon
41

M.J.

predpokladané
množstvo

ks
kr.
kr.
kr.
sa.
sa.
sa.
sa.
sa.
ks
sa.
ks
sa.
sa.
ks
ks
ks
ks
ks
sa.
ks
sa.
ks
ks
ks
ks
ks
ks

360
510
420
250
160
210
40
910
290
170
250
620
50
110
10
250
3540
1620
30
30
790
320
820
360
100
90
320
570

paštéka 48 gr.
kaša krupicová inst.
zmes na peč. Kura
horčica 1 kg
ryža 1 kg
strúhanka 0,5 kg
paštéka 75 gr.
šošovica 500 gr
prášok do pečiva
fazula biela 0,5kg
ovsenné vločky 400gr.
kukuričná krupica 0,5 kg
cestoviny mušle 250 gr.
kôpor sušený
petržlenová vňať sušená
bolonská omáčka korenie
cestoviny vruty 200 gr.
cestoviny špagety 0,5 kg
mak mletý
cestoviny abeceda
škorica mletá
cestoviny kolienka graham.
napolitanky dia
cestoviny rezance široké
cestoviny niťovky
puding so šľahačkou
sójové kocky
termix
mak mletý
cestoviny makaróny 400 gr.
džem 20 gr.
cestoviny rezance 400gr.
cestoviny fliačky 400 gr.
cestoviny fliačky 200 gr.
zmes na špagety
rastlinné maslo 400gr.
tuniak 185 gr.
tuniak 80 gr.
rastlinné maslo 20 gr.
čokoláda 100 gr.
džem dia 20gr.
tatárska omáčka 400 gr.
cestoviny fliačky
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ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
ks
kg
kg
ks
ks
ks
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg

2800
200
100
70
1350
500
1070
150
200
20
180
120
60
40
650
20
230
50
100
70
80
110
660
360
40
1780
170
1320
80
20
6130
80
20
140
70
860
120
250
34420
10
2540
20
10

cestoviny tarhoňa
cestoviny slovenská ryža
cestoviny kolienka
cestoviny vretená
cestoviny fliačky
cestoviny penne
cestoviny abeceda
korenie na ryby
cestoviny mušle 250 gr.

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg

140
260
120
190
170
40
10
10
10
Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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