
Rámcová dohoda č. Z202123413_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151513
DIČ: 2020845057
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195
Telefón: +421220925765

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156
Telefón: +421 455401307

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky nábytok
Kľúčové slová: kancelárske stoličky, konferenčné stoličky, dvojkreslá, kreslá
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kancelársky nábytok - kancelárska stolička

2. Kancelársky nábytok - konferenčná stolička s opierkami

3. Kancelársky nábytok - dizajnová stolička

4. Kancelársky nábytok - dvojkreslo na nožičkách - pohovka

5. Kancelársky nábytok - kreslo na nožičkách

Položka č. 1: Kancelársky nábytok - kancelárska stolička

Funkcia

Kancelárska stolička ergonomická s mechanikou a aretáciou hlavovej opierky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

výškovo nastaviteľné sedadlo áno

výškovo nastaviteľné operadlo áno

polohovateľné plastové podrúčky áno

hlavová opierka áno

poťah textilný
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operadlo textilná sieťovina

nylonový kríž čierny

hojdací mechanizmus áno

nosnosť min. 150 kg

doklad o dodržaní nosnosti áno

šírka 61 cm ± 10%

výška sedadla od 49 cm ± 10%  do 58 cm ± 10%

hĺbka sedadla 67 cm ± 10%

výška operadla max. 67 cm

farebné prevedenie čierne

Položka č. 2: Kancelársky nábytok - konferenčná stolička s opierkami

Funkcia

Konferenčná stolička s opierkami

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

konštrukcia kovová

operadlo pevná sieťovina

sedadlo tkanina

podstavec chróm

pevné podrúčky áno

nosnosť min. 110 kg

výška stoličky 84 cm ± 10%

šírka stoličky 54,5 cm ± 10%

hĺbka stoličky 53 cm ± 10%

výška sedu od zeme 47,5 cm ± 10%

šírka sedadla 46 cm ± 10%

farebné prevedenie čierne

Položka č. 3: Kancelársky nábytok - dizajnová stolička

Funkcia

Dizajnová stolička

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

poťah pevná látka

nohy kov alebo svetlé drevo

podrúčky áno

šírka 45 cm ± 10%

výška 83 cm ± 10%

hĺbka 44 cm ± 10%

výška operadla 42 cm ± 10%

farebné prevedenie sivé
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Položka č. 4: Kancelársky nábytok - dvojkreslo na nožičkách - pohovka

Funkcia

Dvojkreslo na nožičkách

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

poťah 100% polyester, hladká tkanina

odolnosť voči oteru áno

materiál jadra sedadla napr. PUR pena (molitan)

zadná strana čalúnená poťahovou látkou áno

úložný priestor nie

rozkladanie nie

materiál nôh masívne drevo, svetlé

podrúčky áno

šírka 130 cm ± 10%

výška 76 cm ± 10%

hĺbka 73 cm ± 10%

výška sedu 43 cm ± 10%

hĺbka sedu 48 cm ± 10%

farebné prevedenie antracitová, šedá (dodávka všetkých kusov položiek č.4 a č.5 v 
jednej z uvedených farieb)

štýl moderný dizajn kompatibilný s položkou č. 5

Položka č. 5: Kancelársky nábytok - kreslo na nožičkách

Funkcia

Kreslo na nožičkách

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

poťah 100% polyester, hladká tkanina

odolnosť voči oteru áno

materiál jadra sedadla napr. PUR pena (molitan)

zadná strana čalúnená poťahovou látkou áno

úložný priestor nie

rozkladanie nie

materiál nôh masívne drevo, svetlé

podrúčky áno

šírka 84 cm ± 10%

výška 76 cm ± 10%

hĺbka 73 cm ± 10%

výška sedu 43 cm ± 10%

hĺbka sedu 48 cm ± 10%

farebné prevedenie antracitová, šedá (dodávka všetkých kusov položiek č.4 a č.5 v 
jednej z uvedených farieb)

štýl moderný dizajn kompatibilný s položkou č. 4
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Celková cena je vrátane dopravy do miesta dodania (Bratislava), nákladov na montáž a nákladov na doručenie tovaru na 
učené poschodie. Montáž dodaného tovaru (položka č.1 - kancelárska stolička) sa uskutoční v mieste dodania. Obalové 
materiály vzniknuté pri jednotlivých dodávkach zlikviduje Dodávateľ na vlastné náklady.

2. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený, v bezchybnom stave, nevystavovaný, s požadovanými vlastnosťami, 
s príslušnou dokumentáciou (záručný list a pod.) v slovenskom alebo českom jazyku.

3. Dodávateľ do 48 hodín od uzatvorenia Rámcovej dohody doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa  obchodné 
meno, resp. obchodnú značku ponúkaných tovarov, špecifikáciu a vyobrazenie, cenu za jednotlivé položky v EUR bez DPH/v 
EUR s DPH, cena celkom v EUR bez DPH a cena celkom v EUR s DPH. Plnenie zmluvy môže nastať až po vzájomnom 
odsúhlasení technických parametrov ponúknutých výrobkov.

4. Dodávateľ dodá predmet zákazky v dvoch etapách.

5. V 1. etape do 10.01.2022 - konferenčná stolička s opierkami 60 ks, dizajnová stolička 5 ks, kreslo na nožičkách 20 ks, 
dvojkreslo na nožičkách 8 ks.

6. V 2. etape Dodávateľ upresnení počet a termín odberu mailovou výzvou.

7. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, 
Objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, ktoré bude spĺňať minimálne alebo vyššie požiadavky 
Objednávateľa.

8. Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 1 pracovný deň pred 
jej dodaním. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí 
prevzatie predmetu zákazky svojim podpisom, prípadne pečiatkou na dodacom liste Dodávateľa.

9. Objednávateľ je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, správne prevedenie montáže a svojim
podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek vád tovaru, resp. nesúladu dodávky s údajmi na 
dodacom liste, je Objednávateľ povinný túto skutočnosť ihneď u Dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zákazky.

10. Dodávateľ dodá predmet zákazky v pracovnej dobe Objednávateľa, t. j. počas pracovných dní od 8:30 hod. do 14:30 hod.

11. Dodávateľ vystaví faktúru po dodaní predmetu zákazky pri každej etape jednotlivo. Prílohou faktúry musí byť dodací list 
potvrdený Objednávateľom. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ 
oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť Dodávateľovi. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30 (tridsať) 
dňová lehota splatnosti.

12. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa 
uvedený v rámcovej dohode. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu uvedenú vo faktúre s DPH najneskôr do 30 dní odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa na účet Dodávateľa.

13. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za 
zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, 
písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana 
zodpovedá za všetky prípadné škody.

14. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska a príslušnými 
právnymi predpismi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Položka č.1 ilustr.obrázok.pdf Položka č.1 ilustr.obrázok.pdf

Položka č.2 ilustr.obrázok.pdf Položka č.2 ilustr.obrázok.pdf

Položka č.3 ilustr.obrázok.pdf Položka č.3 ilustr.obrázok.pdf

Položka č.4 ilustr.obrázok.pdf Položka č.4 ilustr.obrázok.pdf

Položka č.5 ilustr.obrázok.pdf Položka č.5 ilustr.obrázok.pdf

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Námestie slobody 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
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: 16 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 000,00 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 Z202123413

V Bratislave, dňa 29.11.2021 16:32:01

Objednávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NABIMEX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123413


Zákazka


Identifikátor Z202123413


Názov zákazky Kancelársky nábytok


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317170


Dodávateľ


Obchodný názov NABIMEX, s.r.o.


IČO 36022331


Sídlo Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 10:45:43


Hash obsahu návrhu plnenia YhDuwBE4tPfI6Hnd4cR1VgXQ+pgWOCQaDenP/tA6Ats=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia Z202123413.docx (vlastný návrh plnenia)







Vlastný návrh plnenia








kancelárska stolička


			Kancelárska stolička ergonomická s mechanikou a aretáciou hlavovej opierky





			množstvo


			ks


			


			30


			





			Technické vlastnosti


			Hodnota / charakteristika





			výškovo nastaviteľné sedadlo


			áno





			výškovo nastaviteľné operadlo


			áno





			polohovateľné plastové podrúčky


			áno





			hlavová opierka


			áno





			poťah


			textilný





			operadlo


			textilná sieťovina





			nylonový kríž


			čierny





			hojdací mechanizmus


			áno





			nosnosť


			 150 kg





			doklad o dodržaní nosnosti


			áno





			šírka


			 66 cm





			výška sedadla


			od 49 cm  do 54 cm – v závislosti od piestu





			hĺbka sedadla


			67 cm 





			výška operadla


			 62 cm





			farebné prevedenie


			čierne











Kancelárska stolička s opierkami



			množstvo


			ks


			


			70


			





			konštrukcia


			kovová





			operadlo


			pevná sieťovina





			sedadlo


			tkanina





			podstavec


			chróm





			pevné podrúčky


			áno





			nosnosť


			 110 kg





			výška stoličky


			82 cm 





			šírka stoličky


			53,5 cm 





			hĺbka stoličky


			55 cm 





			výška sedu od zeme


			46 cm





			šírka sedadla


			45,5 cm 





			farebné prevedenie


			čierne

















			Dizajnová stolička





			Technické vlastnosti


			Jednotka


			Minimum


			Maximum


			Presne





			množstvo


			ks


			


			20


			





			Technické vlastnosti


			Hodnota / charakteristika





			poťah


			pevná látka





			nohy


			kov alebo svetlé drevo





			podrúčky


			áno





			šírka


			43 cm 





			výška


			82 cm 





			hĺbka


			43 cm 





			výška operadla


			42 cm 





			farebné prevedenie


			sivé

















			Dvojkreslo na nožičkách





			Technické vlastnosti


			Jednotka


			Minimum


			Maximum


			Presne





			množstvo


			ks


			


			25


			





			Technické vlastnosti


			Hodnota / charakteristika





			poťah


			100% polyester, hladká tkanina





			odolnosť voči oteru


			áno





			materiál jadra sedadla


			napr. PUR pena (molitan)





			zadná strana čalúnená poťahovou látkou


			áno












			úložný priestor


			nie





			rozkladanie


			nie





			materiál nôh


			masívne drevo, svetlé





			podrúčky


			áno





			šírka


			130 cm





			výška


			76 cm 





			hĺbka


			73 cm 





			výška sedu


			43 cm





			hibka sedu


			48 cm 





			farebné prevedenie


			antracitová, šedá





			štýl


			moderný dizajn








 kreslo na nožičkách








			Technické vlastnosti


			Jednotka


			Minimum


			Maximum


			Presne





			množstvo


			ks


			


			40


			





			Technické vlastnosti


			Hodnota / charakteristika





			poťah


			100% polyester, hladká tkanina





			odolnosť voči oteru


			áno





			materiál jadra sedadla


			napr. PUR pena (molitan)





			zadná strana čalúnená poťahovou látkou


			áno





			úložný priestor


			nie





			rozkladanie


			nie





			materiál nôh


			masívne drevo, svetlé





			podrúčky


			áno





			šírka


			84 cm





			výška


			76 cm 





			hĺbka


			73 cm 





			výška sedu


			43 cm 





			hĺbka sedu


			48 cm 





			farebné prevedenie


			Antracitová, šedá





			štýl


			moderný dizajn 
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