Rámcová dohoda č. Z202123134_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Výskumná agentúra
Sliačska 1, 83102 Bratislava, Slovenská republika
31819494
2022295539
02 21013225

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Cromwell a. s.

Sídlo:

Lamačská 22, 84103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31353746

DIČ:

2020340663

IČ DPH:

SK2020340663

Bankové spojenie:

IBAN: SK4365000000000020323990

Telefón:

+421 918 348 110

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Poštové a doručovateľské služby

Kľúčové slová:

pošta, poštové služby, doručovacie služby, list, balík

CPV:

64100000-7 - Poštové a doručovateľské služby; 64112000-4 - Poštové služby súvisiace s
listami; 64113000-1 - Poštové služby súvisiace s balíkmi

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Poštové a doručovateľské služby
2. Zahraničná - ČR
3. Zahraničná - Európa
4. Ostatné služby podliehajúce DPH
Položka č. 1:

Poštové a doručovateľské služby

Funkcia
Druh zásielky: Tuzemská
Technické vlastnosti

Jednotka

List obyčajný, 1. trieda do 50 g

ks

50

List obyčajný, 1. trieda do 100g

ks

20

List obyčajný, 1. trieda do 500g

ks

10

List obyčajný, 2. trieda do 50g

ks

50

List obyčajný, 2. trieda do 100g

ks

20

List obyčajný, 2. trieda do 500g

ks

10

List doporučený, 1. trieda do 50g

ks

20

List doporučený, 1. trieda do 100g

ks

20

List doporučený, 1. trieda do 500g

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

List doporučený, 2. trieda do 50g

ks

100

List doporučený, 2. trieda do 100g

ks

50

List doporučený, 2. trieda do 500g

ks

20

List doporučený, 1. trieda s doručenkou do 50g

ks

30

List doporučený, 1. trieda s doručenkou do 100g

ks

30

List doporučený, 1. trieda s doručenkou do 500g

ks

30

List doporučený, 1. trieda s doručenkou do 1 000g

ks

20

List doporučený, 1. trieda s doručenkou do 2 000g

ks

10

List doporučený, 2. trieda s doručenkou do 50g

ks

2 000

List doporučený, 2. trieda s doručenkou do 100g

ks

200

List doporučený, 2. trieda s doručenkou do 500g

ks

100

List doporučený, 2. trieda s doručenkou do 1 000g

ks

30

List doporučený, 2. trieda s doručenkou do 2 000g

ks

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Zahraničná - ČR

Funkcia
Zahraničná - ČR
Technické vlastnosti

Jednotka

List doporučený s doručenkou do 100g

ks

50

List doporučený s doručenkou do 500g

ks

30

List doporučený s doručenkou do 1 000g

ks

10

List doporučený s doručenkou do 2 000g

ks

10

Odpovedky

ks

500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

Zahraničná - Európa

Funkcia
Zahraničná - Európa
Technické vlastnosti

Jednotka

List doporučený s doručenkou do 100g

ks

50

List doporučený s doručenkou do 500g

ks

50

List doporučený s doručenkou do 1 000g

ks

30

List doporučený s doručenkou do 2 000g

ks

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

Ostatné služby podliehajúce DPH

Funkcia
Ostatné služby podliehajúce DPH
Technické vlastnosti

Jednotka

P.O.BOX

ks

1

Odpovedná služba

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Prepočet zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien, ktorý musí byť maximálne vo výške zmluvnej
ceny
V prípade, že v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy dôjde k zmene regulovanej ceny univerzálnej služby v dôsledku
rozhodnutia orgánu verejnej moci, tak v tomto prípade bude platiť cena za poskytovanie služby stanovená týmto orgánom
verejnej moci. Dodávateľ je povinný zmenu ceny uviesť v Tarife. Objednávateľ sa zaväzuje túto cenu za poskytované
univerzálne služby zaplatiť dodávateľovi
Faktúra musí okrem zákonom stanovených náležitostí obsahovať aj: číslo zmluvy, popis konkrétneho plnenia v súlade s touto
zmluvou, položkový rozpis služieb
Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. Faktúra
dodávateľa musí byť vyhotovená v súlade so zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V opačnom
prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi v lehote splatnosti na opravu, pričom prestane plynúť lehota
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi
Objednávateľ požaduje plnenie na 12 mesiacov od účinnosti zmluvy od 12.12.2021
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Sliačska 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

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

Súbor položiek podľa technickej špecifikácie

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 937,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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/

V Bratislave, dňa 25.11.2021 15:38:01
Objednávateľ:
Výskumná agentúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Cromwell a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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