
Rámcová dohoda č. Z202122835_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Poprad, a. s.
Sídlo: Banícka 803/28, 05845 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK 2022127657
Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0021 2701 3051
Telefón: 0527125486

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Trend Hygiena, s.r.o.
Sídlo: Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika
IČO: 44783892
DIČ: 2022830007
IČ DPH: SK2022830007
Telefón: 0903255045

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Toaletný papier
Kľúčové slová: Toaletný papier
CPV: 33761000-2 - Toaletný papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Toaletný papier

Funkcia

Dodržiavanie HER

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toaletný papier v rolkách ks 46 000

Toaletný papier Jumbo mini alebo ekvivalent ks 5 500

Toaletný papier Smart One alebo ekvivalent ks 2 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Toaletný papier v rolkách: recyklovaný papier biely 
75%-80%, jemný, 2-vrstvový

minimálny návin 30 m +/-5%, počet útržkov min. 250 v role. Šírka 
kotúčika /rolky 9,6 cm, vnútorný priemer jadra 4,4 cm. Bez potlače.
Rezba áno

Toaletný papier Jumbo mini: 2-vrstvový, potlačený, min. 
2x17 g/m2, belosť min. 75 %, recyklovaný. priemer 
kotúča 19 cm, šírka kotúča 9 cm

návin min. 160 m, perforovaný

Toaletný papier Smart One, 2-vrstvový,šírka kotúča 13,4
cm

1 150 útržkov alebo 207 m, vhodný do zásobníka Tork T8. Priemer
rolky 19,9cm. Vnútorný priemer jadra 4,4cm, bez potlače, rezba: 
áno.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Strana 1 z 3 



Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia v sklade objednávateľa -2 suterén.

Tovar doručiť s dodacím listom obsahujúcim všetky náležitosti (vrátane jednotkových cien) alebo faktúry v zmysle súvisiacich 
platných právnych predpisov.

Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy podrobný rozpočet s uvedením názvu, špecifikácie, 
JC bez DPH, DPH, JC s DPH, cenu celkom bez DPH, cena celkom s DPH.

DO 3 tich prac. dní od uzavretia zmluvy dodať objednávateľovi vzorky jednotlivých tovarov. 1ks toaletný papier, 1ks toaletný 
papier Jumbo, 1ks toaletný papier Smart One

Obchodné vzorky tovaru poskytnuté bezoplatne dodávajúcim ostávajú u Odberateľa bez náhrady a bez nároku na ich trvanie.

Dodanie a fakturácia v pomerne rozložených množstvách na základe e-mailových objednávok.

Splatnosť faktúry je  do 60 dní od jej doručenia.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé množstvo.

Trvanie zmluvy 12 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu.

Záruka na tovar 24 mesiacov.

Lehota dodania do 5 pracovných dní odo dňa doručenia elektronickej objednávky.

Reklamovaný tovar vymeniť do 5-ich pracovných dní odo dňa nahlásenia.

Nedodržanie čo i len jednej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako ,,nižšia cena") za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto 
nižšiu cenu plnenie poskytol,

resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy.

Vzťahy neupravené v tejto zákazke sa riadia obchodným zákonníkom.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

V prípade, ak zmluvné strany majú povinnosť byť registrované v Registri partnerov verejného sektora, zmluvné strany týmto 
vyhlasujú, že splnili povinnosť podľa zákona č. 315/2016 z.z., inak zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 
porušením vyššie uvedenej povinnosti. Uvedené platí aj pre prípady subposkytovateľov Poskytovateľa.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dlžník udelí súhlas s postúpením pohľadávky za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa 
tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú pohľadávky predávajúceho 
postúpené v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka neplatný.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s dodadánim tovaru má právo kupujúci požadovať od 
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z kúpnej ceny za kalendárny deň omeškania.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať a vyložiť tovar v sklade objednávateľa v -2 
suteréne je povinný dodávateľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR s DPH. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nieje dotknuté právo na náhradu škody.

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva. V prípade porušenia tejto 
povinnosti je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej sumy dodaného tovaru. 
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do 
piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar.

Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 15 dní podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 
.Z.z. poľa § 73 zákona.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Poprad
Ulica: Banícka 803/28

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 53500,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 15 818,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 981,60 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122835

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Nemocnica Poprad, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Trend Hygiena, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122835


Zákazka


Identifikátor Z202122835


Názov zákazky Toaletný papier


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316592


Dodávateľ


Obchodný názov Trend Hygiena, s.r.o.


IČO 44783892


Sídlo Višňová ulica 463/23 , Ohrady, 93012, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 8:41:39


Hash obsahu návrhu plnenia GYPRR7pCwYqQL1zwut60yyuQkDyY8gq1VUElNgWC1DQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
vlastný návrh plnenia plne zodpovedá požiadavkám na parametre


Prílohy:
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