Rámcová dohoda č. Z202121713_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska č.29, 85227 Bratislava, Slovenská republika
36856096
2022511304
SK2022511304
IBAN: SK5102000000002400379653
0915852014

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VETIS s.r.o.

Sídlo:

Kráľovičove Kračany 91, 93003 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika

IČO:

46075852

DIČ:

2023246841

IČ DPH:

SK2023246841

Bankové spojenie:

IBAN: SK0802000000002878706051

Telefón:

0918514111

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Plastové ušné značky pre ovce, kozy a ošípané + príslušenstvo

Kľúčové slová:

Ušné značky, značky pre zvieratá, značky pre ovce, kozy a ošípané

CPV:

03340000-6 - Ušné značky pre zvieratá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Plastové ušné značky pre ovce, kozy a ošípané + príslušenstvo

Funkcia
Plastová ušná značka s príslušenstvom určená na značenie oviec, kôz a ošípaných
Technické vlastnosti

Jednotka

Plastová ušná značka - hranatá, TYP: A

ks

Plastová ušná značka - hranatá, TYP: A, časť s otvorom
(samica)

rozmery v mm
(ŠxV)

37 x 37

41 x 41

Plastová ušná značka - hranatá, TYP: A, časť s hrotom
(samec)

rozmery v mm
(ŠxV)

37 x 37

41 x 41

Plastová ušná značka – terčík (okrúhla), TYP: B -je daná
priemerom

ks

Plastová ušná značka - terčík, TYP: B, časť s otvorom
(samica)

rozmery v mm

Ø 28

Ø 30

Plastová ušná značka - terčík, TYP: B, časť s hrotom
(samec)

rozmery v mm

Ø 28

Ø 30

Aplikačné kliešte plastových ušných značiek

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiál:

značka musí byť vyrobená z pružného plastového materiálu, musí
umožniť popis na laserovom zariadení
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Minimum

Maximum

Presne
380000

400000

300

Predmet obstarávania musí spĺňať:

platné ISO normy, ktoré deklaruje certifikát vydaný medzinárodnou
organizáciou pre kontrolu úžitkovosti a identifikáciu zvierat ICAR
(Intemational Committee for Animal Recording)

Predmet obstarávania musí spĺňať:

protokol akreditovaného laboratória v zmysle ISO 527 o vykonanej
skúške v ťahu

Tvar musí byť podľa platnej vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
č. 102 z 25. apríla 2017 ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o
identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č.
49/2015 Z. z..
Tvar musí byť podľa platnej vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
č. 104 z 25. apríla 2017 ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o
identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č.
48/2015 Z. z..
Značka musí byť prispôsobená na založenie jednou
aplikáciou do ušnice zvieraťa.
Musí byť zabezpečená ponuka ušných značiek A a B vo
farebných vyhotoveniach žltá, modrá, zelená, červená a
iné.
Aplikačné kliešte:

univerzálne - musia byť vhodné pre typ ušných značiek A aj B,
musia byť určené pre zakladanie značiek do ušnice zvieraťa
vrátane náhradného hrotu

Nové výrobky (ušné značky):

bez popisu

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia:

materiál a tvar značky nesmie spôsobovať zvieraťu zdravotné
problémy - zápal, infekciu, bolesť ani inú traumu

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia:

ušná značka musí byť z materiálu, ktorý sa nerozkladá a je
vyrobený z recyklovatelného materiálu

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia:

ušná značka musí byť odolná proti nedovoleným zásahom a
odolná voči chladu a teplu ( -20° C až + 55° C ) pri nezmenených
vlastnostiach,

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia:

ušná značka musí byť ľahko čitateľná a vyhotovená tak, aby
zostala pripojená k zvieraťu bez toho, aby bola preň škodlivá. Ušná
značka sa nesmie opätovne použiť a musí niesť iba nezmazateľné
označenie

Ušná značka:

musí byť kompatibilná z formou na držanie a popis ušných značiek
na laserovom popisovacom stroji, ktoré v súčasnosti používame
(viď obrázok príloha)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, určený dopravný prostriedok auto s vyklápacou plošinou
Dodanie materiálu bude realizované priebežne, počas platnosti rámcovej zmluvy, vždy do 5 týždňov po zaslaní individuálnej
objednávky zo strany odberateľa
Do 5 dní po uzavretí zmluvy žiadame predložiť rozúčtovanie výslednej ceny na jednotlivé položky predmetu zákazky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Forma na držanie a popis ušných značiek.JPG

Forma na držanie a popis ušných značiek.JPG

Príloha 1 - A UZ_OV_KY_OS.docx

Príloha 1 - A UZ_OV_KY_OS.docx

Príloha 1 - B UZ_OV_KY_OS.docx

Príloha 1 - B UZ_OV_KY_OS.docx
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Rosinská cesta 12

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

ks

Požadované maximálne
množstvo:

780300,0000

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: 91 999,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 110 398,80 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 Z202121713

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:44:02
Objednávateľ:
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VETIS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

