
Rámcová dohoda č. Z202114423_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Environmentálny fond
Sídlo: Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30796491
DIČ: 2021925774
IČ DPH:
Telefón: 0917366732

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AQUA PRO EUROPE, a.s.
Sídlo: Pod Furčou 7, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 50886771
DIČ: 2120511745
IČ DPH: SK2120511745
Telefón: +421907930788

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pramenitá voda balená
Kľúčové slová: voda, pramenitá voda, prenájom, dávkovač, sanitácia, pitný režim
CPV: 15981000-8 - Minerálne vody; 15981100-9 - Nesýtené minerálne vody; 98342000-2 - 

Služby týkajúce sa pracovného prostredia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pramenitá voda - balená

Funkcia

Pramenitá voda určená na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách. 

Dodávka pramenitej vody balená v polykarbonátových fľašiach pre dávkovacie stojany. 

Dodávka plastových jednorázových pohárikov k dávkovačom vody.

Prenájom, dodávka, údržba dávkovačov vody.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Balená pramenitá voda v polykarbonátových fľašiach ks 400

Objem 1 polykarbonátovej fľaše liter 18,9

Jednorázové transparentné plastové poháriky s 
objemom 200 ml balené po 50 alebo 100 ks balenie 800

Dávkovacie výdajníky s garantovanou každodennou 
automatickou sanitáciou zabudovaným ozonizérom 
(prenájom)

ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Polykarbonátové fľaše objem 18 až 20 litrov

Neporušenosť uzáverov fľaše musia byť hygienicky uzatvorené s neporušeným systémom 
napojenia 
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Plastové poháriky 200 ml, transparentné, určené pre chladené aj horúce nápoje, 
balené po 50 alebo 100 ks

Dávkovací výdajník
prenájom 3 ks dávkovacích výdajníkov na horúcu a studenú vodu s
  garantovanou každodennou automatickou sanitáciou 
zabudovaným ozonizérom,

Zloženie balenej vody
pramenitá voda s nízkym obsahom minerálov, zbavená chlóru a 
iných nebezpečných látok, vhodná na každodennú konzumáciu, 
dodávaná maximálne do 7 dní od naplnenia.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na miesta plnenia určené objednávateľom.

Dodávateľ predloží podrobný položkovitý rozpočet do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, kde budú uvedené nasledovné 
ceny bez DPH a s DPH: jednotková cena za dodávku jedného balenia/fľaše pitnej vody vrátane objemu v litroch dodávaného 
balenia, jednotková cena za prenájom jednotlivých dávkovačov za 1 mesiac (cena zahŕňa aj pravidelnú servisnú 
činnosť-čistenie dávkovača), cena za dodávku 50 alebo 100 ks plastových pohárikov (1 balenie).

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť kópiu aktuálneho rozboru pramenitej vody, resp. doklady tomu zodpovedajúce, ktorými 
preukáže čistotu, zdravotnú nezávadnosť a pôvod dodávanej vody, ako aj povolenie k plneniu pramenitej vody a to do 3 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Nesplnenie tejto požiadavky objednávateľa sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Uzatvárací systém dodávaných fliaš pitnej vody musí byť v neporušenom stave.

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, doručil
(e-mailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácii: meno a priezvisko, e-mailová 
adresa, telefónne číslo.

Dodávka predmetu zákazky bude realizovaná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00.

Dodané dávkovače pramenitých vôd musia byť: označené názvom dodávateľa (napr. logo, nálepka a pod.) za účelom ich 
rýchlej a jednoduchej identifikácie.

Výmenu prázdnych  fliaš za plné v jednotlivých dávkovačoch, manipuláciu s fľašami v rámci objektu a presun fliaš zo stojanov 
k dávkovačom bude zabezpečovať objednávateľ vlastnými pracovníkmi.

V rámci prenájmu dávkovačov vody dodávateľ zabezpečí ich rozšírenú sanitáciu pravidelne, najmenej raz za 4 mesiace, 
vrátane výmeny výpustov a odpadových nádob. Termín sanitácie dodávateľ oznámi odberateľovi minimálne 2 pracovné dni 
vopred.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť neprerušované  doplňovanie spotrebného materiálu, vody a funkčnosť zariadení tak, aby 
bolo zabezpečené kontinuálne poskytovanie služby.

Požaduje sa v rámci prenájmu dávkovača pramenitej vody poskytnúť bezplatné servisné služby, a to s nástupom na servis a 
odstránením poruchy (vady) v lehote do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy alebo vady dodávateľovi.

Dodávateľ predloží certifikát k dávkovaču vody a ozónovaciemu zariadeniu.

Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu písomne informuje objednávateľa o každej zmene , ktorá môže mať vplyv na 
kvalitu dodávanej vody. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá porušením uvedenej povinnosti objednávateľovi alebo tretím 
osobám vznikne.

Objednávateľ požaduje fakturáciu za plnenie predmetu zákazky na základe dodacích listov potvrdených objednávateľom vždy 
po dodaní predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia.

Množstvo odobratých jednotlivých položiek uvedených v rámcovej dohode je iba predpokladané množstvo počas trvania 
zmluvy. Toto množstvo môže byť zmenené a závisí od skutočných potrieb objednávateľa. 

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ dávkovačov vody na svoje náklady prevzal, naložil a odviezol z miesta dodania 
dávkovače vody, stojany na fľaše a všetko príslušenstvo v lehote do 5 pracovných dní od ukončenia zmluvy. Dodávateľ nie je 
oprávnený fakturovať nájom dávkovačov a stojanov za obdobie od ukončenia zmluvy do času ich odvozu dodávateľom.

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže 
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám 
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar v kvalite alebo v lehote podľa tejto zmluvy, objednávateľ 
to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.

Zmluva s platnosťou 18 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv sa 
ukončítermínom uplynutia platnosti zmluvy, alebo vyčerpaním zmluvnej ceny, podľa toho ktorá z uvedených podmienok 
nastane skôr.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Nevädzová 5

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: flaša 18.9 l
Požadované maximálne
množstvo: 400,0000

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: 2 783,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 339,99 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 Z202114423

V Bratislave, dňa 20.08.2021 14:38:01

Objednávateľ:
Environmentálny fond
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AQUA PRO EUROPE, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202114423


Zákazka


Identifikátor Z202114423


Názov zákazky Pramenitá voda balená


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/308180


Dodávateľ


Obchodný názov AQUA PRO EUROPE, a.s.


IČO 50886771


Sídlo Pod Furčou 7, Košice, 04001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 17.8.2021 10:36:33


Hash obsahu návrhu plnenia zbTuKuppzGqDMxu+ltwsqpopnSEynvsDNvwCqC4YOag=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Pramenitá voda - balená


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
.


Prílohy:





				2021-08-17T12:36:34+0200

		EKS PDF PODPIS









		2021-08-20T14:38:02+0200
	EKS PDF PODPIS




