Rámcová dohoda č. Z201747176_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
SK1481800000007000285159
055 6118333

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VIDRA a spol. s.r.o.

Sídlo:

Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31589561

DIČ:

2020443777

IČ DPH:

SK2020443777

Číslo účtu:

SK26 0200 0000 0013 3883 9457

Telefón:

0415071017

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Papier krepovaný alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko

CPV:

30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33772000-2 - Jednorazové
papierové výrobky; 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky
osobnej starostlivosti

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko pod pacienta perforovaný

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko, šírka rolky

m

Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko, dĺžka rolky

m

46

50

Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko, perforácia
každých

m

0,3

0,4

Papier krepovaný na vyšetrovacie lôžko

rolky

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba papiera krepovaného na vyšetrovacie lôžko

biela

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
0,5

600

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Objednávateľ požaduje na predmet zákazky naceniť maximálne udávané množstvá.
Predmet zákazky bude dodávaný po častiach, počas zmluvného obdobia, na základe jednotlivých objednávok v závislosti od
prevádzkových potrieb.
Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však pred prvou objednávkou, predložiť podrobný rozpočet
predmetu zákazky podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky v podobe výrobné označenie produktu, cena bez DPH,
výška DPH, cena s DPH.
Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky. V prípade, že si
dodávateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
dohodnutej celkovej hodnoty plnenia za každý deň omeškania.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky riadne a včas do sídla objednávateľa alebo na miesto určené v objednávke, v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.
Objednávateľ požaduje, aby faktúra za dodanú časť predmetu plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH,
sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby s tovarom boli zaslané aj certifikáty kvality a najneskoršie doby expirácie.
Fakturácia bude realizovaná na základe objednávok skutočného objemu predmetu zákazky resp. skutočného dodania
predmetu zákazky.
Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo predmetu zákazky podľa čiastkových objednávok.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Reklamácia bude prebiehať písomnou formou. Tovar na reklamáciu bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a
pripravený na prevzatie dodávateľom.
Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť maximálne do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom
termíne bude objednávateľ požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.
Výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody.
Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od momentu uzavretia zmluvy resp. do vyčerpania finančného limitu
stanoveného pre túto zákazku podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Množstvá jednotlivých položiek sú uvedené
v technickej špecifikácii ako maximálne a skutočne odobraté množstvo bude závisieť od potrieb objednávateľa. Objednávateľ
nie je povinný vyčerpať celkový zazmluvnený počet tovarov ani finančných prostriedkov, ktoré boli na nákup tovarov určené.
V prípade, že objednávateľovi nevznikne potreba vyhradzuje si právo neodobrať žiadne množstvo tovaru. Jeho neodobratie
nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za nižšiu cenu
plnenie poskytol, resp. 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 vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou a cenou podľa tejto zmluvy
V prípade, že predmet zákazky nespĺňa požadované špecifikácie v opisnom formulári, objednávateľ si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy okrem vyššie uvedeného dôvodu
sa ešte považuje najmä: nedodanie tonerov v súlade s objednávkou, nedodržanie stanovených cien, nedodržanie dodacích
lehôt, nevybavenie reklamácií alebo iné obdobné porušenie.
Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
Objednávateľ umožňuje predkladať aj ekvivalent. Za ekvivalent sa považuje tovar/produkt/predmet zákazky, ktorý má rovnaké
alebo lepšie vlastnosti ako uvedené v technickej a funkčnej špecifikácii t.j. rovnaké alebo lepšie kvalitatívne funkčné parametre
a technické, úžitkové vlastnosti. Horšie vlastnosti nie sú prípustné. V prípade predloženia ekvivalentu je dodávateľ povinný v
lehote do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy/rámcovej dohody zaslať e-mailom objednávateľovi doklad/dokument, ktorým
preukáže rovnakú, prípadne lepšiu kvalitu ponúkaného výrobku.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

rolky (ks)

Požadované maximálne
množstvo:

600,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 869,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 042,80 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.09.2017 13:42:01
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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