
Rámcová dohoda č. Z202123175_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národné rehabilitačné centrum
Sídlo: Sládkovičova 1, 96237 Kováčová, Slovenská republika
IČO: 518140
DIČ: 2021285090
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK 1181800000007000285116
Telefón: 00421455205480

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 43959954
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
Bankové spojenie: IBAN: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
Telefón: 0915 977 179

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Jednorazové rukavice
Kľúčové slová: Jednorazové rukavice nitrilové, latexové, vinylové, chirurgické
CPV: 33141420-0 - Chirurgické rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ochrana pred nakazením

Funkcia

Jednorazové rukavice

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.) Jednorazové rukavice nitrilové, nepudrované ks 100000

2.) Jednorazové rukavice latexové, nepudrované ks 300000

3.) Jednorazové rukavice vinylové, nepudrované ks 300000

4.) Jednorazové rukavice chirurgické, sterilné pár 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Platí pre bod 1.) 2.) 3.)     Veľkosť S, M, L

Používanie Na medicínske a ošetrovateľské úkony v zdravotníckom zariadení

Ochrana Rukavice musia poskytovať optimálnu ochranu pred vírusovými 
infekciami a chemikáliami

Certifikát Rukavice musia spĺňať platné európske normy

Platí pre bod 4.)   Veľkosť 7;   7,5;   8;   8,5;   9

Používanie Na medicínske a ošetrovateľské úkony v zdravotníckom zariadení

Ochrana Rukavice musia poskytovať optimálnu ochranu pred vírusovými 
infekciami a chemikáliami
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Certifikát Rukavice musia spĺňať platné európske normy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmluva bude mať charakter Rámcovej dohody a uzatvára sa na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia alebo do vyčerpania 
pridelených finančných prostriedkov.

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru.

Dodávateľ predloží do 5 dní od uzatvorenia zmluvy certifikáty alebo čestné vyhlásenia, že ponúkaný výrobok je  certifikovaný.

Požaduje sa dodávať tovar nový, nepoužívaný, originálne zabalený.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej exspiračnej 
doby a počas tejto doby bude spĺňať všetky normatívne stanovené kvalitatívne a technické parametre.

Tovar bude dodávaný priebežne počas trvania zmluvy na základe objednávok.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade poškodeného tovaru, iného tovaru resp. ak 
dodaný tovar nebude korešpondovať s požadovanými technickými vlastnosťami, je oprávnený tento tovar neprevziať.

Pri uplatňovaní reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od doručenia reklamácie.

Predmet obstarávania je uvedený v predpokladanom  druhu a množstve na obdobie 12 mesiacov. Odberateľ si vyhradzuje 
právo odobrať množstvo tovaru podľa aktuálnej skladby pacientov a situácie ohľadom pandémie.

Nedodržanie technických vlastností tovaru, technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek bude objednávateľ považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a 
vyhodnotenie negatívnej referencie.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru a potvrdení dodacieho listu, na základe doručenej faktúry. 
Splatnosť faktúr bude do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania tovaru a podpísaním dodacieho listu 
poverenými  zástupcami zmluvných strán. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru  najneskôr do piateho 
pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

V prípade, že 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 dodávateľ už preukázateľne v minulosti takúto nižšiu 
cenu plnenia 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 dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní ...

...  tejto skutočnosti dodatočnú zľavu do výške  rozdielu medzi ním  poskytovanou cenou podľa tejto  zmluvy a nižšou cenou.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa na inú osobu. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky dodávateľa v rozpore
s touto dohodou, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Zmluvné vzťahy neupravené týmito požiadavkami sa budú riadiť  ustanoveniami OPET, ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a inými právnymi predpismi SR.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Kováčová
Ulica: Sládkovičova 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: Predmet zákazky podľa 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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 24 907,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 889,00 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 Z202123175

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:14:02

Objednávateľ:
Národné rehabilitačné centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123175


Zákazka


Identifikátor Z202123175


Názov zákazky Jednorazové rukavice


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316932


Dodávateľ


Obchodný názov KORAKO plus, s. r. o.


IČO 43959954


Sídlo Bielická 369, Partizánske, 95804, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 6:56:56


Hash obsahu návrhu plnenia sbRwh+ik4LInnubNg1c3zSV5vKxegAIPS7MhgkCBZDs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Vlastný návrh v prílohe.


Prílohy:
Z202123175.pdf










Vlastný návrh plnenia k EKS Z202123175



Používanie: Na medicínske a ošetrovateľské úkony v zdravotníckom zariadení
Ochrana: Rukavice musia poskytovať optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a 



chemikáliami
Certifikát: Rukavice musia spĺňať platné európske normy
Platí pre bod 4.)   Veľkosť 7;   7,5;   8;   8,5;   9
Používanie: Na medicínske a ošetrovateľské úkony v zdravotníckom zariadení
Ochrana: Rukavice musia poskytovať optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a 
chemikáliami
Certifikát: Rukavice musia spĺňať platné európske normy
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