
Rámcová dohoda č. Z202116427_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Sídlo: Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika
IČO: 00738344
DIČ: 2020608975
IČ DPH: SK2020608975
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000163928
Telefón: 0422831803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Démos trade, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36439851
DIČ: 2022137161
IČ DPH: SK2022137161
Bankové spojenie: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5609 8705
Telefón: 0917143549

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Veľkoplošný materiál 
Kľúčové slová: Drevotriesková doska obojstranne laminovaná, HDF a ABS hranovacia páska
CPV: 44191300-8 - Drevotriesková doska; 44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so 

stavebnými materiálmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL)

2. Polotvrdá vláknitá doska s povrchovým dokončením lakom (HDF)

3. Hranovacia páska ABS

Položka č. 1: Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL)

Funkcia

Položka č . 1 až položka č. 34 - Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL), formát tabule - 2070x2800 mm, o 
hrúbke 18 mm

Položka č . 16 - Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL), formát tabule - 2070x2800 mm, o hrúbke 18,6 mm

Položka č . 25  - Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL), formát tabule - 2070x2800 mm,  o hrúbke 16 mm

Položka č . 31 - Drevotriesková doska obojstranne laminovaná, formát tabule - 2070x2800 mm, o hrúbke 25 mm

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Coco Bolo, kód 8995 SN,  alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 2 - Silver Lilver Elm, kód K019 PW, alebo 
ekvivalent ks 15

Položka č. 3 - Grey Bordic Wood, kód K089 PW, alebo 
ekvivalent ks 10
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Položka č. 4 - Pearl Artisan Beech, kód K012 SU, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 5 - Buk Bavaria, kód 381 PR, alebo 
ekvivalent ks 50

Položka č. 6 - Orech Dijon prírodný, kód H3734 ST9, 
alebo ekvivalent ks 15

Položka č. 7 - Dub Thermo čiernohnedý, kód H1199 
ST12, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 8 - Čerešňa Locarno, kód H1636 ST12, alebo
ekvivalent ks 10

Položka č. 9 - Limetkovo zelená, kód U630 ST9, alebo 
ekvivalent ks 9

Položka č. 10 - Wenge, kód 854 BS, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 11 - Dub Kendal prírodný, kód H3170 ST12, 
alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 12 - Čerešňa, kód 344 PR, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 13 - Alabastrová biela, kód U104 ST9, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 14 - Dub Halifax biely, kód H1176 ST37, 
alebo ekvivalent ks 15

Položka č. 15 - Orech Pacifik tabákový, kód H3702 
ST10, alebo ekvivalent ks 20

Položka č. 16 - Dub Gladstone pieskový, kód H3309 
ST28, alebo ekvivalent ks 12

Položka č. 17 - Grafitovo šedá, kód U961 ST2, alebo 
ekvivalent ks 50

Položka č. 18 - Dub Bardolino šedý, kód H1146 ST10, 
alebo ekvivalent ks 15

Položka č. 19 - Breza Mainau, kód H1733 ST9, alebo 
ekvivalent ks 9

Položka č. 20 - Akácia Lakeland svetlá, kód H1277 ST9, 
alebo ekvivalent ks 30

Položka č. 21 - Biela, kód 500 SM, alebo ekvivalent ks 200

Položka č. 22 - Dub Bardolino prírodný, kód H1145 
ST10, alebo ekvivalent ks 20

Položka č. 23 - Platinovo biela, kód W980 ST2, alebo 
ekvivalent ks 5

Položka č. 24 - Dub Nebraska prírodný, kód H3331 
ST10, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 25 - Biela, kód 500 SM, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 26 - Čerešňa Verona, kódH1615 ST9, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 27 - Antracit, kód 164 PE, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 28 - Gold Craft Oak, kód K003 PW, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 29 - Tyrolská modrá, kód U504 ST9, alebo 
ekvivalent ks 5

Položka č. 30 - Orech, kód 729 PR, alebo ekvivalent ks 10

Položka č. 31 - Akácia Lakeland svetlá, kód H1277 ST9, 
alebo ekvivalent ks 29

Položka č. 32 - Dub Truffel, kód 5194 SN, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 33 - Opera Walnut, kód 481 BS, alebo 
ekvivalent ks 10

Položka č. 34 -  Jelša, kód H1502 ST15, alebo 
ekvivalent ks 10
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Drevotriesková doska obojstranne laminovaná (DTDL): určená na výrobu nábytku do interiérov, vyhovujúce vo všetkých 
parametroch normám EN 312-3

Položka č. 2: Polotvrdá vláknitá doska s povrchovým dokončením lakom (HDF)

Funkcia

HDF - Polotvrdá vláknitá doska s povrchovým dokončením lakom, formát tabule - 2070x2800 mm, o hrúbke 30 mm.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HDF biela, kód LAK 101 ks 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

HDF: vhodná ako chrbát skriňového nábytku.

Položka č. 3: Hranovacia páska ABS

Funkcia

Hranovacia páska ABS -  BIELA/UNI dekór/DREVO dekór

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Hranovacia páska ABS - BIELA, š/h- 
22/0,4 mm bm 500

Položka č. 2 - Hranovacia páska ABS - BIELA, š/h- 22/2 
mm bm 20000

Položka č. 3 - Hranovacia páska ABS - BIELA, š/h- 42/2 
mm bm 1000

Položka č. 4 - Hranovacia páska ABS - UNI dekór, š/h- 
22/0,4 mm bm 500

Položka č. 5 - Hranovacia páska ABS -  UNI dekór, š/h- 
23/2 mm bm 5000

Položka č. 6 - Hranovacia páska ABS -  UNI dekór, š/h- 
43/2 mm bm 1000

Položka č. 7 - Hranovacia páska ABS - DREVO dekór, 
š/h- 23/0,4 mm bm 500

Položka č. 8 - Hranovacia páska ABS - DREVO dekór, 
š/h- 23/2 mm bm 20000

Položka č. 9 - Hranovacia páska ABS - DREVO dekór, 
š/h- 43/2 mm bm 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hranovacia páska ABS: hrana ABS bez nánosu lepidla,

Hranovacia páska ABS: určená pre olepenie bočných plôch laminovaných veľkoplošných 
dosiek.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane opakovanej dopravy na miesto plnenia.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.

Plnenie predmetu Rámcovej dohody bude realizované priebežne na základe písomných alebo telefonických objednávok, 
pričom dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom. 

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu 
jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH do 3 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14.00 hod..
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Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe 
potvrdeného dodacieho listu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Ekvivalent je možné dodať podľa  vzájomnej dohody medzi dodávateľom a odberateľom podľa aktuálneho vzorkovníka s 
podobným alebo totožným dekorom.  Ekvivalent musí spĺňať  funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu tejto Rámcovej 
dohody. Ekvivalentné riešenie sa nepripúšťa pri požadovaných hrúbkach a farebných odtieňoch, nakoľko je tovar určený na 
ďalšie spracovanie podľa požiadaviek zákazníka.

Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu 1.3. Technická 
špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.

Dodávateľ sa do 3 dní od uzatvorenia Rámcovej dohody za účelom preukázania požadovanej technickej spôsobilosti preukáže
objednávateľovi CERTIFIKÁTMI alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické 
normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 

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..

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru jednotlivých druhov predmetu plnenia Rámcovej 
dohody pri  zachovaní jednotkových cien príslušných tovarov a celkovej ceny predmetu plnenia na základe Rámcovej dohody.

Názov Upresnenie

Interval rozvozu a dodania 
predmetu zákazky na miesto 
plnenia:

podľa potrieb objednávateľa, spravidla 1x do týždňa.

Spôsob objednávania predmetu 
plnenie: písomne, elektronicky alebo telefonicky.

Doprava na miesto plnenia: Požiadavky na dopravné vozidlo: Max výška 3,00m, Max. šírka 2,4m

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Ilava
Ulica: Mierové námestie 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

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

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 50 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 60 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.07.2021 12:38:02

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Démos trade, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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