Rámcová dohoda č. Z20216940_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dlhé Lúky 1, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika
00738263
2020395993
SK2020395993
IBAN: SK6581800000007000163573
0332832111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tamal s. r. o.

Sídlo:

M.R.Štefánika 57, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

52378101

DIČ:

2121005986

IČ DPH:

SK2121005986

Bankové spojenie:

IBAN: SK20 1100 0000 0029 4307 2973, BIC: TATRSKBX

Telefón:

0902858460

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

OOPP - Pracovné odevy

Kľúčové slová:

OOPP - Pracovné odevy, ochranné odevy

CPV:

35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 18110000-3 - Pracovné odevy

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pracovné odevy

Funkcia
Pracovné odevy
Technické vlastnosti

Jednotka

Pracovné nohavice s náprsenkou predĺžené - typ MAX
alebo ekvivalent veľ. 52 (194 cm), Nohavice sú
predĺžené na výšku min. 194 cm. materiál: bavlna 100%,
260 g/m2, Zdvojená látka a prešívanie sedu, zosilnené
kolená, vrecko na oboch stranách, dve zadné vrecká,
vrecká na stehnách, vrecko na náprsenke, farebná
kombinácia - zelená/čierna

ks

1

Pracovné nohavice do pása - typ MAX alebo ekvivalent,
Materiál: 100% bavlna, 260 g/m², Zdvojená látka a
prešívanie sedu, zosilnené kolená, vrecko na oboch
stranách, dve zadné vrecká, farebná kombinácia zelená/čierna. Veľkosť 50

ks

1

Pracovné nohavice do pása - typ MAX alebo ekvivalent,
Materiál: 100% bavlna, 260 g/m², Zdvojená látka a
prešívanie sedu, zosilnené kolená, vrecko na oboch
stranách, dve zadné vrecká, farebná kombinácia zelená/čierna. Veľkosť 54

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Pracovné nohavice do pása - typ MAX alebo ekvivalent,
Materiál: 100% bavlna, 260 g/m², Zdvojená látka a
prešívanie sedu, zosilnené kolená, vrecko na oboch
stranách, dve zadné vrecká, farebná kombinácia zelená/čierna. Veľkosť 56

ks

3

Pracovná blúza - typ MAX alebo ekvivalent veľkosť 50,
odopínateľné rukávy, pružné náplety na rukávoch,
náprsné vrecká zdvojené, zapínanie na suchý zips pri
krku, bez vonkajšieho prešívania, farebná kombinácia zelená/čierna

ks

1

Pracovná blúza - typ MAX alebo ekvivalent veľkosť 54,
odopínateľné rukávy, pružné náplety na rukávoch,
náprsné vrecká zdvojené, zapínanie na suchý zips pri
krku, bez vonkajšieho prešívania, farebná kombinácia zelená/čierna

ks

1

Pracovná blúza - typ MAX alebo ekvivalent veľkosť 56,
odopínateľné rukávy, pružné náplety na rukávoch,
náprsné vrecká zdvojené, zapínanie na suchý zips pri
krku, bez vonkajšieho prešívania, farebná kombinácia zelená/čierna

ks

3

Pracovná blúza predĺžená - typ MAX alebo ekvivalent,
Materiál: 100% bavlna, 260 g/m², odopínateľné rukávy,
pružné náplety na rukávoch, náprsné vrecká
zdvojené,zapínanie na suchý zips pri krku, bez
vonkajšieho prešívania, dĺžka blúzy je napostavu 194
cm, farebná kombinácia - zelená/čierna, veľkosť 52 (194
cm)

ks

1

Pracovné bunda do pása - typ PJ20 4v1 Pilot Jacket
alebo ekvivalent, veľkosť L, Dvojfarebná bunda s
odopínacími rukávmi, odnímateľnou vložkou a golierom,
vyrobená z vodeodolného materiálu. Vonkajšie a
vnútorné vrecká.Materiál: 60% bavlna, 40%, polyester,
240g. Podšívka - 100% polyester 50g, výplň - 60%
bavlna, 40% polyester, 240g. Farebná kombinácia zelená/čierna

ks

2

Pracovné bunda do pása - typ PJ20 4v1 Pilot Jacket
alebo ekvivalent, veľkosť XL Dvojfarebná bunda s
odopínacími rukávmi, odnímateľnou vložkou a golierom,
vyrobená z vodeodolného materiálu. Vonkajšie a
vnútorné vrecká.Materiál: 60% bavlna, 40%, polyester,
240g. Podšívka - 100% polyester 50g, výplň - 60%
bavlna, 40% polyester, 240g. Farebná kombinácia zelená/čierna

ks

2

Pracovné bunda do pása - typ PJ20 4v1 Pilot Jacket
alebo ekvivalent, veľkosť XXL Dvojfarebná bunda s
odopínacími rukávmi, odnímateľnou vložkou a golierom,
vyrobená z vodeodolného materiálu. Vonkajšie a
vnútorné vrecká.Materiál: 60% bavlna, 40%, polyester,
240g. Podšívka - 100% polyester 50g, výplň - 60%
bavlna, 40% polyester, 240g. Farebná kombinácia zelená/čierna

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požadujeme zadať jednotkovú cenu s DPH za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
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Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak
nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej
faktúry
Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 12 resp.
24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita tovaru, 2.nebude dodržaná lehota
dodania tovaru, 3.nebude dodržaná cena a množstvo objednaného tovaru
Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej
dohody podľa potreby
Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri
zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje
dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácií tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a
užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v
slovenskom jazyku.
Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o
cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s
plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v
mieste plnenia, odstraňovanie uznaných vád počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokračovanie v nasl.
riadku)
Platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s
plnením zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový , ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej
republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym
predpisom.. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne
znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred
dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto
zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba
pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky
vyčerpania zmluvnej ceny.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu,
výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné
plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi
riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané
množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je
definovaný v Technickej špecifikácie predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
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 Zmluvy 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.
22/2004 Z.z..
Dodávateľ je povinný na vyžiadanie predložiť Objednávateľovi kópiu oprávnenia na poskytovanie plnenia, ktoré je predmetom
uzatvorenej Zmluvy (úradne overenú) do 3 dní pracovných dní po uzavretí Zmluvy.
Termín dodania tovaru je povinný ohlásiť Objednávateľovi deň vopred. Dodanie je možné vykonať len v pracovné dni od 08.00
h do 14.00 h.
Dodávateľ je povinný dodať spolu s tovarom karty bezpečnostných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej „nižšia cena“) za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech
ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
Rámcová dohoda sa uzatvára na 3 mesiace odo dňa jej uzatvorenia.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Hrnčiarovce n/Parnou

Ulica:

Dlhé Lúky 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
3

3.3

3.4

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

ks

Požadované maximálne
množstvo:

18,0000

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: 306,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 368,00 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.

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 16.04.2021 09:38:01
Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Tamal s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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