Rámcová dohoda č. Z20218320_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
31813861
2021700549
SK2021700549
IBAN: SK5881800000007000279808
+421 248234088

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JNL s.r.o.

Sídlo:

Uzovce 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika

IČO:

51026414

DIČ:

2120572300

IČ DPH:

SK2120572300

Bankové spojenie:

IBAN: SK9011000000002946043502

Telefón:

+421918636916

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Operačné prádlo a nemocničná bielizeň

Kľúčové slová:

nohavice, košela, plášť, operačné ošatenie, návlek na paplón, návlek na vankúš,

CPV:

18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 39511000-7 - Prikrývky a cestovné prikrývky; 39512000-4 - Posteľná bielizeň

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Operačné prádlo a nemocničná bielizeň

Funkcia
špeciálne pracovné odevy pre kliniky operačných sál
Technické vlastnosti

Jednotka

1.Košeľa operačná vo farebnom rozlíšení - strih rovný,
výstrih v tvare V s lemovaním v šírke 2,5-3 cm, špic
lemu spevnený prešitím v tvare trojuholníka.Chrbtová
časť priekčníka v tvare polooblúka, je začistená
farebnou keprovkou minimálna šírka 1 cm, vo farbe
určujúcej veľkosť košele. Krátke hlavicové rukávy, 2x
dolné nakladané vrecko s rozmermi rozmer vrecka šírka
16 cm, výška 18 cm, 1x náprsné vrecko s rozmerom
šírka 12 cm, výška 14 cm, na ktorom je umiestnené
tkané logo cca 3,5 cm x 6,5 cm (viď.príloha). Rukávy a
dolný kraj košeľe 2x podohnuté a prešité na šírku cca 2
cm.

ks

3500

1.Materiálové zloženie 100% bavlna, väzba plátnová,
plošná hmotnosť min.145 max. 160g/m2. Farba podľa
potreby(zelená,tmavomodrá, bledomodrá,žltá,hnedá
oranžová atď.).

ks

x
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Minimum

Maximum

Presne

2.Nohavice operačné vo farebnom rozlíšení -rovný
nohavicový strih, v páse na šnúrku-keprovka. Nohavice
bez bočných švov, strihané v celku, všetky švy sú
základné. Keprovka v páse je široká min. 2,5 cm, farba
keprovky je odlíšná podľa veľkosti nohavíc. Materiálové
zloženie 100% bavlna, väzba plátnová, plošná hmotnosť
min.145 max. 160g/m2, väzba plátnová. Farba šnúrky je
vždy odlišná podľa veľkosti nohavíc. Farba odevu podľa
potreby(zelená,tmavomodrá, bledomodrá,žltá,hnedá
oranžová atď.)

ks

3500

3.Plášť operačný vo farebnom rozlíšení-okrúhly výstrih
okolo krku, predný priekčník predšitý farebnou
keprovkou vo farbe určujúcej veľkosti plášťa, min.šírka
keprovky 1 cm. Dĺžka plášťa pod kolená. Rukávy:dlhé
raglánové ukončené elastickou úpletovou
manžetou.Chrbát :ľavá polovica je po stred chrbta, pravá
polovica je širšia a je preložená na ľavú polovicu

ks

2600

3.Chrbát sa uzatvára na zaväzovanie na šnúrky: jeden
pár v priekrčníku po oboch stranách prekladu, dĺžka
šnúrky min.25 cm/min.šírka 1,5 cm, jeden pár v oblasti
lopatiek, jeden pár v páse cez chrbát, jeden pár okolo
celého pásu obopína šnúrkou dĺžky min. 70 cm/ šírka
min. 2 cm, ktorý je umiestnený v pravom bočnom šve v
pásovej časti prekladu chrbta. Predná časť plášťa je v
celku. Materiálové zloženie: 100% bavlna,.väzba
plátnová, plošná hmotnosť min.145 max160g/m2. Farba
odevu podľa
potreby(zelená,tmavomodrá,bledomodrá,žltá,hnedá
oranžová atď.)

ks

x

4. Plachta úpletová napínacia s gumičkou - rozmer
90x200 cm, výška bočnej časti do 30 cm, po celom
obvode všitá zosilnená guma. Farba biela, materiál
zloženie 80% bavlna,20% polyester- lícna strana 100%
bavlna, rubová strana polyester,plošná hmotnosť
175g/m2 +/-3%,materiál schopný mimoriadnej
záťaže,odolná voči vyváraniu a chlórovaniu pri 95 °C,
odolná pri sušení v bubnovej sušičke,priemyselné
pranie, antipilingové prevedenie, neobsahuje
PVC,FCKW(halogény) ani ťažké kovy a pesticídy.
Textílie musia zodpovedať norme STN EN14237 textílie
v zdravotníctve. Stupeň žmolkovnia podľa STN EN
ISO12945-2

ks

1000

5. Plachta operačná vo farebnom rozlíšení - rozmer
150x260 cm, materiál zloženie:100% bavlna, väzba
plátnová, minimálna plošná hmotnosť 160g/m2 +/-5%,
farba podľa potreby(zelená,tmavomodrá,
bledomodrá,žltá,hnedá oranžová atď.).

ks

3500

6.Plachta biela - rozmer 160x270 cm, materiál
zloženie:100%bavlna, väzba plátnová,minimálna plošná
hmotnosť 160g/m2 +/-5%,farba biela s modrým
vytkaným logom- vzhľad a rozmery viď. príloha

ks

4000

7.Návlek na paplón - rozmer 140x200 cm, materiál
zloženie:100% bavlna, väzba plátnová, minimálna
plošná hmotnosť 160g/m2 +/-5%, farba biela, s modrým
vytkaným logom- vzhľad a rozmery viď. príloha, hotelový
uzáver.

ks

3000

8.Návlek na vankúš - rozmer 90x70 cm, materiál
zloženie:100% bavlna, väzba plátnová, minimálna
plošná hmotnosť 160g/m2 +-5%,farba biela, s modrým
vytkaným logom- vzhľad a rozmery viď. príloha,.hotelový
uzáver ušiť na dlhšej strane 90 cm

ks

3000

9.Návlek na vankúš detský - rozmer 70x60 cm,
materiálové zloženie 100 % bavlna, minimálna plošná
hmotnosť 150g/m2 +/- 5%, motív detský, pastelová
farba, hotelový uzáver.

ks

150

10.Návlek na vankúš detský - rozmer 65x80 cm,
materiálové zloženie:100% bavlna, minimálna plošná
hmotnosť 150g/m2 +/- 5%, motív detský, pastelová
farba, hotelový uzáver.

ks

150
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11.Návlek na vankúš detský - rozmer 70x80 cm,
materiálové zloženie:100% bavlna, minimálna plošná
hmotnosť 150g/m2 +/- 5%, motív detský, pastelová
farba, hotelový uzáver.

ks

150

12.Plachtičky do novorodeneckej postieľky - rozmer
100x70 cm,materiálové zloženie 100% bavlna,
minimálna plošná hmotnosť 150g/m2 +/- 5%, pastelová
farba.

ks

300

13.Kompres stredný vo farebnom rozlíšení - rozmer
100x100 cm, materiál zloženie:100% bavlna, väzba
plátnová, minimálna plošná hmotnosť 160g/m2 +/-5%,
farba podľa potreby(zelená,tmavomodrá,
bledomodrá,žltá,hnedá oranžová atď.).

ks

4500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kupe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a
predať objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť
dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja kúpy sú Operačné prádlo a nemocničná bielizeňpodľa
uvedenej technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje dodať tovar nový, nepouživaný, nepoškodený.
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Presné množstvo na miesto plnenia bude upresnené v čiastkových výzvach
(elektronických objednávkach).
Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od uzavretia zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu tvoreného
celkovou zmluvnou cenou , podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy.
Periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody 1 x čiastková výzva
(elektronická objednávka) za dva mesiace. Miesto plnenia v Bratislave.
Dodávateľ do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží v
elektronickej podobe objednávateľovi:
a.) typové označenie tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku, ktorý musí obsahovať popis technických vlastnosti,
parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických
parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,
b) všetky platné certifikáty k materiálu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (
protokoly, vyhlásenia o zhode....), Certifikát a záverečný protokol o posúdený typu výrobku na uvedené výrobky,vydané
notifikovanou osobou z ktorých bude vyplívať splnenie požadovaných parametrov..
c) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien (cena za MJ v € bez DPH, sadzby DPH, cena s DPH) a cena celkom
bez DPH, s DPH.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí dodávateľovi schválenie predloženej špecifikácie, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.
Záruka 24 mesiacov.
Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 14 dní.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky plnenia. Vzorka sa v prípade potreby zadá do prania na
odskúšanie.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 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 vovýške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po ukončení Plnenia a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými
zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný
len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon,
ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. –
Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov neplatný.
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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 par.7 zákona č.222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.222/2004 Z.z.
Požadované technické vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že dodávateľ v navrhovaných technických
vlastnostiach použije ekvivalentné riešenia, musí dodávateľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie
zodpovedá minimálne požadovaným technickým vlastnostiam, alebo je progresívnejšie. Povinnosť dôkazu spočíva na
dodávateľovi a predloží ho v elektronickej forme (na adresu kontaktnej osoby zákazky) do 7 pracovných dní od uzavretia
zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia požadovaných kvalitatívnych a technických
požiadaviek odmietnuť a predávajúci ho musí nahradiť pôvodným požadovaným alebo iným tovarom splňajúcim technické a
kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.
Pre položky 1-13/ Stálofarebnosť pri praní pri 95 °C(STN EN ISO 105-C06). Stálofarebnosť pri bielení chlorňanom (STN EN
20105-N01). Zmena rozmerov po 3 cykloch prania pri 95°C(+/-3 %) podľa noriem STN EN 5077.Materiály v kontakte s
pokožkou musia mať preukázanú nezávadnosť. Certifikát OEKO TEX Standard 100 trieda II,ES. Každý kus musí mať prišitý
symbol údržby a všitú etiketú výrobcu
Výťazný uchádzač predloží vzorky do 14 kalendárnych dní
Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 14 pracovných dní od dodania tovaru, avšak najneskôr do
piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

veľkostná tabuľka.pdf

veľkostná tabuľka.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:

Antolská 11

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

skupina produktov

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 142 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 171 240,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.06.2021 16:24:02
Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JNL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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