
Rámcová dohoda č. Z20216651_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 31936415
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000177393
Telefón: +421 444382435

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JOMA SEPO spol. s r.o.
Sídlo: SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika
IČO: 36056243
DIČ: 2020070536
IČ DPH: SK2020070536
Bankové spojenie: IBAN: SK8411000000002621780467
Telefón: +421455394641

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranný overal
Kľúčové slová: odevy
CPV: 35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu; 60000000-8 - Dopravné služby

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ochranný overal

Funkcia

Ochranný overal, kategória III, typ 4,5,6 určený pre personál zdravotníckeho zariadenia starajúceho sa o pacientov pozitívnych
na vírus Covid-19.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ochranný overal  veľ. XXL ks 13000

Ochranný overal  veľ. XXXL ks 8000

Hmotnosť  látky g/m2 55

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál Netkaná mikroporézna  antistatická tkanina

farba Biela alebo svetlá

vlastnosti

Odev musí poskytovať zvýšenú ochranu proti veľmi jemným 
časticiam, postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami, 
použiteľný pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalnými a 
infekčnými látkami,

vlastnosti Jednorazový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci 
ochranu CE kategórie III.

vlastnosti Odev nezaťažujúci tepelne organizmus, zabezpečujúci dýchanie 
pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia
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vlastnosti
možnosť vyzliekania bez pomoci inej osoby spôsobom zachovania 
čistoty, respektíve nekontaminácie vnútorného prostredia obleku 
alebo vyzliekajúceho personálu

kapucňa

Pevne spojená s overalom, prevedenie s gumičkou okolo tváre, 
aby bola zabezpečená tesnosť medzi tvárou a overalom pri 
zachovaní kompatibility s ostatnými OOPP (ochrana zraku a 
dýchania)

zips
Overal uzatvorený jednosmerným zipsom so zatváraním smerom 
hore a prekrytý prilepiteľnou záklopkou alebo ekvivalentné riešenie
pri zachovaní tesnosti overalu a ochrany užívateľa

Rukávy a nohavice Ukončené elastickou manžetou alebo gumičkou, aby bola 
zachovaná tesnosť overalu

Šité švy Prelepené páskou

Vysoký návlek na obuv, stupeň ochrany kategória III typ 
PB (3-B) podľa požiadavky normy EN 14126:2003 alebo 
vyšší ako pri overale

sú časťou balenia

Ochranná trieda Typ 4/5/6; do prostredia zamoreného únikom nebezpečnej látky s 
ochranou aj voči biologickým rizikám

Výrobok v zhode s:
EN 14605:2005+A1:2009 (typ 4:),EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 
(typ 5:), EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6:),EN 14126:2003 (typ 4-B,
5-B, 6-B), EN 1149-5:2008

označenie Označené značkou CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby  
priamo na výrobku.

označenie -  Odev musí obsahovať piktogramové 
označenie spĺňajúcich požiadaviek kvality a certifikácie –
piktogram s označením minimálne normy EN14126, 
EN13034, EN13982 čísla špecifických výrobkových 
noriem alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred
ktorým má OOPP chrániť

požadujeme.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ do 3 kalendárnych dní predloží v písomnej forme objednávateľovi rozpis jednotkovej ceny za ks v rozsahu 
cenabezDPH, cena s DPH.

Dodávateľ na adresu objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží dodávateľ bezplatné vzorky 
tovaru, ktorý bude dodávať počas plnenia zmluvy, na preukázanie splnenia technických a osobitných požiadaviek v počte 2ks 
z každej položky.

Do 3 pracovných dni dodávateľ predloži vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov 
(obchodných značiek) nacenených výrobkov.

Požaduje sa predložiť podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe 
neho mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v 
technickej špecifikácii.

Dodávateľ je povinný dodať  nový nepoužitý tovar do 3 pracovných dní  od zaslania objednávky.

Splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia Fa objednávateľovi .

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 3 mesiacov od dňa uzatvorenia dohody, resp. do doby naplnenia zmluvnéhofinančného
limitu zákazky, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

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

Jednotka: balík
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 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: 54 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 64 800,00 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 08:56:01

Objednávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JOMA SEPO spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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