Rámcová dohoda č. Z202123268_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 Želiezovce
Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
738298
2021025259
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
0367711170

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Toaletné a hygienické prostriedky

Kľúčové slová:

Toaletné mydlo, tekuté mydlo, krém na ruky.

CPV:

33711900-6 - Mydlo; 33741200-8 - Krémy na ruky alebo telové mlieka; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Toaletné mydlo 90g tuhé /Palmolive alebo ekvivalent/
2. Toaletné mydlo 90g tuhé antibakteriálne /Protex alebo ekvivalent/
3. Toaletné mydlo 100g tuhé /Dime alebo ekvivalent/
4. Tekuté mydlo 0,5l s dávkovačom /Mitia alebo ekvivalent/
5. Tekuté mydlo 5l antibakteriálne /Riva alebo ekvivalent/
6. Krém na ruky 100ml /Solvina Nechtík alebo ekvivalent/
Položka č. 1:

Toaletné mydlo 90g tuhé /Palmolive alebo ekvivalent/

Funkcia
Toaletné mydlo tuhé.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Toaletné mydlo

každý kus balený samostatne

Toaletné mydlo - obsah

min. 90 g

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 24 mesiacov

Položka č. 2:

Minimum

Toaletné mydlo 90g tuhé antibakteriálne /Protex alebo ekvivalent/
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Maximum
400

Presne

Funkcia
Toaletné mydlo tuhé, antibakteriálne.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Toaletné mydlo

každý kus balený samostatne

Toaletné mydlo - obsah

min. 90 g

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 24 mesiacov

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

720

Toaletné mydlo 100g tuhé /Dime alebo ekvivalent/

Funkcia
Toaletné mydlo tuhé.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Toaletné mydlo

každý kus balený samostatne

Toaletné mydlo - obsah

min. 100 g

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 24 mesiacov

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

4200

Tekuté mydlo 0,5l s dávkovačom /Mitia alebo ekvivalent/

Funkcia
Tekuté mydlo jemné a účinné, určené na denné použitie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tekuté mydlo - obsah

min. 0,5 l

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 24 mesiacov

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne

100

Tekuté mydlo 5l antibakteriálne /Riva alebo ekvivalent/

Funkcia
Tekuté mydlo jemné s antibakteriálnou prísadou, zabraňujúce vysušovaniu pokožky aj pri častom použití.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tekuté mydlo - obsah

min. 5 l

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 24 mesiacov

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne

50

Krém na ruky 100ml /Solvina Nechtík alebo ekvivalent/

Funkcia
Ochranný krém na ruky, jemný, regeneračný, zvláčňujúci, obohatený výťažkom z nechtíka lekárskeho a glycerínu, určený na
bežné ošetrenie namáhanej pokožky.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks
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Minimum

Maximum
700

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Minimálna trvanlivosť od dátumu dodania

min. 18 mesiacov

Obsah balenia

min. 100 ml

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.
Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej
v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.
Počty jednotlivých položiek sú predpokladané. Môžu byť v závislosti od skutočných potrieb upravené a to pri dodržaní celkovej
maximálnej ceny.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet
jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na
dve desatinné miesta.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú
za plnenie predmetu zmluvy.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so
splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné
miesta.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu
(Objednávateľ považuje faktúru zároveň za dodací list, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom).
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe
potvrdeného dodacieho listu.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej
špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej
dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
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 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, v tomto prípade je
registrovanýpre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak sa v opisom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje sa
dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne uvádzaným parametrami.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od
predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s
požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a
dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri
súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky
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3.2

Okres:

Levice

Obec:

Želiezovce

Ulica:

Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

v zmysle bodu II. objednávkového formuláru

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

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: 1 665,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 999,00 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.

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 Z202123268

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:50:01
Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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