Rámcová dohoda č. Z20216251_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika
17069807
2020958247
IBAN: SK8581800000007000063206
0517722406

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BDM group s.r.o.

Sídlo:

Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

47383232

DIČ:

2023844196

IČ DPH:

SK2023844196

Bankové spojenie:

IBAN: SK8411000000002941009698

Telefón:

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obálky

Kľúčové slová:

obálka

CPV:

30199230-1 - Obálky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Obálky

Funkcia
Obálky
Technické vlastnosti

Jednotka

Obálka C6 samolepiaca biela (krabica=1000 ks)

krabica

20

Obálka C5 samolepiaca biela s dlhým bokom
(krabica=1000 ks)

krabica

15

Obálka B4 samolepiaca biela (krabica=250 ks)

krabica

24

Obálka B4 - taška s X-dnom, hnedá, samolepiaca,
odnímateľná páska na lepenie (krabica=250 ks)

krabica

24

Obálka B6 s doručenkou "Doporučene" (krabica=1000
ks)

krabica

10

Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk, bez
opakovaného doručenia" (krabica=1000 ks)

krabica

10

Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk, opakované
doručenie" (krabica=1000 ks)

krabica

10

Obálka C5 s doručenkou "Doporučene" (krabica=1000
ks)

krabica

9

Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk, bez
opakovaného doručenia" (krabica=1000 ks)

krabica

9
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Minimum

Maximum

Presne

Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk, opakované
doručenie" (krabica=1000 ks)

krabica

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obálka C6 samolepiaca biela, (krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 114 x 162 mm; 80g; samolepiace, biele,
balenie=1000 ks v krabici

Obálka C5 samolepiaca biela s dlhým bokom,
krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 162 x 229 mm; 80g; samolepiace s dlhým bokom,
biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka B4 samolepiaca biela, (krabica=250 ks)

Min. rozmery: 250 x 353 mm; 90g; samolepiace; otváranie klopy je
na kratšej strane obálky, biele,balenie = 250 ks v krabici.

Obálka B4 - taška s X-dnom, hnedá, samolepiaca,
odnímateľná páska na lepenie (krabica=250 ks)

Min. rozmery: 250x353 mm, 140 g, hnedé, samolepiace,
odnímateľná páska na lepenie, balenie=250 ks v krabici

Obálka B6 s doručenkou "Doporučene" (krabica=1000
ks)

Min. rozmery: 125 x 176 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk, bez
opakovaného doručenia" (krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 125 x 176 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk, opakované
doručenie" (krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 125 x 176 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka C5 s doručenkou "Doporučene" (krabica=1000
ks)

Min. rozmery: 162 x 229 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk, bez
opakovaného doručenia" (krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 162 x 229 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk, opakované
doručenie" (krabica=1000 ks)

Min. rozmery: 162 x 229 mm; 80g, biele, balenie=1000 ks v krabici

2.3

9

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Výška konečnej ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, dopravu a
dodanie na miesto určené Objednávateľom (Prešov)
Miesto dodania predmetu zákazky a kontaktnú osobu/osoby oznámi Objednávateľ až zazmluvnenému Dodávateľovi.
Predmet zákazky bude objednávaný a dodávaný počas trvania Rámcovej dohody, t. j. do 31. 12. 2021, na základe
samostatných záväzných objednávok.
Objednávateľ požaduje do 4 kalendárnych dní po uzatvorení tejto Rámcovej dohody pre riadne vystavovanie objednávok,
predložiť podrobný rozpis jednotlivých položiek, ktorý bude obsahovať jednotkové ceny bez DPH, výšku DPH, celkovú cenu s
DPH a obsah spotrebiteľského balenia.
Dodávateľ dodá predmet zákazky vždy v pracovnej dobe objednávateľa, t. j. od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Dodávateľ dodá predmet zákazky na základe objednávky najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia objednávky, resp. jej
doručenia, ak sa písomne (napr. e-mailom) nedohodnú inak.
Dodávateľ je povinný dohodnúť dodanie predmetu zákazky s kontaktnou osobou Objednávateľa minimálne 1 pracovný deň
pred jej dodaním.
Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zákazky svojim podpisom, prípadne pečiatkou na dodacom liste Dodávateľa.
Na predmet zákazky dodaný na základe objednávky bude vystavená samostatná faktúra, ktorej prílohou bude dodací list
potvrdený Objednávateľom.
Originál faktúry musí byť doručený Objednávateľovi na adresu, ktorá bude oznámená až zazmluvnenému Dodávateľovi.
Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 30 dní od jej doručenie Objednávateľovi.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude vrátená Dodávateľovi na doplnenie a lehota splatnosti
začne plynúť až doručením opravenej faktúry.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platby budú realizované bezhotovostným stykom.
Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá a Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto
Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb a finančných možností, maximálne však do výšky
celkovej zmluvnej ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvo tovarov tak,
aby sa neprekročil vysúťažený finančný limit počas trvania tejto dohody.
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Dodávateľ si nemôže nárokovať od Objednávateľa odber všetkých druhov tovarov uvedených v dohode. Neodobratie všetkých
druhov a počtu tovarov uvedených v dohode nezakladá právo Dodávateľa uplatniť si náhradu škody a ani odstúpiť od dohody
z tohto dôvodu.
Objednávateľ požaduje, aby jednotlivé položky predmetu zákazky boli dodané vždy v spotrebiteľskom balení, boli vždy nové a
nepoužité. Balenia uvedené v technickej špecifikácii sú orientačné a ich vynásobením s počtom jednotlivých položiek
predstavujú predpokladanú potrebu Objednávateľa. To znamená, že je možné dodať jednotlivé položky predmetu zákazky aj v
balení s iným rozsahom, ale v takom množstve, aby to zodpovedalo potrebe Objednávateľa.
Záruka na predmet zákazky a uplatňovanie reklamácií - podľa platných právnych noriem SR.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa na plnenie v rámcovej dohode sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky", verzia platná v
čase zadávania tejto zákazky.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Masarykova 16

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 2 040,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 448,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.
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5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 11:18:01
Objednávateľ:
Krajská prokuratúra Prešov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BDM group s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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