
Rámcová dohoda č. Z202216_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo: Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 17335795
DIČ: 2021163276
IČ DPH: SK2021163276
Bankové spojenie: IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360
Telefón: 0903764014

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: sterilizačný materiál - papier porezový
Kľúčové slová: obalový materiál, lukasterik, sterilizačné obaly,obaly z papieroviny
CPV: 33198200-6 - Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Lukasterikové hárky na parnú sterilizáciu

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmer 600 mm x 600 mm balenie 60

rozmer 900 mm x 900 mm balenie 190

rozmer 1100 mm x 1100 mm balenie 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

tolerancia v rozmeroch:  šírka +/-15%,   výška +/-15%

veľkosť balenia 10kg

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyloženia na mieste plnenia. Miestom plnenia sú 2 zdravotnícke zariadenia v Trenčianskom kraji.

Požaduje sa predložiť položkový rozpočet s uvedením aj  jednotkových cien bez DPH a s DPH do 5 pracovných dní od 
uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
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Požadujeme do 5 pracovných dní predložiť vlastný návrh na plnenie (prospektový materiál), ktorý  musí obsahovať popis 
všetkých funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt uvedených v 
tomto OF.

Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, 
technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností 
dodávateľa.

Požaduje sa predloženie vzoriek spĺňajúcich funkčné a technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím 
plnenia zmluvy, najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak skúšobná vzorka nevyhovuje požiadavkám 
objednávateľa na kvalitu predmetu zákazky, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy a zmluva s víťazným uchádzačom bude 
zrušená.

Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si 
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Požadujeme predložiť doklady k riadnemu užívaniu predmetu zákazky (certifikáty CE, doklady o zhode, potvrdenie ŚÚKL...)

Plnenie zmluvy bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok.

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. §340 b) ods. 5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní od doručenia.

Uvedené množstvá  sú orientačné. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo nevyčerpať celkový finančný limit.

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 Kontraktačnej 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 a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej 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 a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený
postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu 
kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci 
písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a nezaplatiť za tovar , ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite a kvantite 
uvedenej v čiastkovej objednávke.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Bojnice
Ulica: Nemocničná 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
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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: 6 132,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 358,40 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 Z202216

V Bratislave, dňa 14.01.2022 10:38:03

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202216


Zákazka


Identifikátor Z202216


Názov zákazky sterilizačný materiál - papier porezový


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319114


Dodávateľ


Obchodný názov Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka


IČO 47719150


Sídlo Kočovce 244, Kočovce, 91631, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.1.2022 7:52:18


Hash obsahu návrhu plnenia RpTwCdjNvxn56wOtV/Av8T3P3NddVX4ctXdeCEyojuY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Lukasterikové hárky na parnú sterilizáciu podľa požiadavky VO


Prílohy:
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