
Rámcová dohoda č. Z202120704_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum účelových zariadení
Sídlo: Rekreačná 13, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 42137004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697
Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365
Telefón: 0908 048 626

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: Drevotriesková doska laminovaná (DTDL)
Kľúčové slová: Drevotriesková doska laminovaná
CPV: 44191300-8 - Drevotriesková doska; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu); 44191400-9 - Drevovláknitá doska
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Drevotriesková doska laminovaná (DTDL)

Funkcia

Dodanie materiálu na stolársku výrobu do prevádzky Objednávateľa. 

Zmluvné strany sa v súlade s § 108 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. dohodli, že táto Rámcová dohoda platí na obdobie od 
01.11.2021 do 31.01.2022, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho čo nastane skôr. Na systémom EKS fixne 
stanovený čas platnosti v mesiacoch podľa bodu 4.2 tejto Rámcovej dohody sa neprihliada.

Položka č. 1 - 4: Drevotriesková doska laminovaná (ďalej len "DTDL"), formát 2070x2800 mm, (0,104 kg/m3, EN323)

Položka č. 5: HDF lak biela PE, formát 2070x2800 mm, hrúbka 3mm. Polotvrdá vláknitá doska s povrchovým dokončením 
lakom - chrbát skriňového nábytku.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - DTDL rozmer 2070/2800/18 mm, dekor 
buk ks 1000

Položka č. 2 - DTDL rozmer 2070/2800/25 mm, dekor 
buk ks 300

Položka č. 3 - DTDL rozmer 2070/2800/18 mm, dekor 
sivá ks 72

Položka č. 4 - DTDL rozmer 2070/2800/25 mm, dekor 
sivá ks 24

Položka č. 5 - HDF rozmer 2070/2800/3 mm lak biela PE ks 175
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá bližšie 
špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Objednávateľ si vyhradzuje právo: nevyčerpať celkový finančný limit a objednanie aj 
iného príbuzného tovaru z ponuky dodávateľa.

Dodávateľ elektronicky predloží do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody rozpis položiek 
tovaru v zložení: názov tovaru, cena jednotlivého tovaru za ks bez DPH, cena jednotlivého tovaru v požadovanom množstve 
bez DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH. V prílohách vlastného návrhu dodávateľ predloží platné certifikáty 
kvality, resp. dokumenty preukazujúce splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky.

Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov dodávateľa spojených s dodaním a vyskladnením tovaru do miesta plnenia. 
Odberným miestom je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto rámcovej dohody.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných dodávkach. Ceny 
jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie.

Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 3 pracovných dní po doručení e-shopovej, písomnej alebo e-mailovej objednávky. 
Dodanie tovaru počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14.00 hod..

V prípade dodania nekvalitného, poškodeného alebo inak nevyhovujúceho tovaru objednávateľ trvá na jeho výmene do 24 hod
od neprevzatia takéhoto tovaru.

Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry s uvedením čísla uzatvorenej zmluvy, ktorej 
súčasťou je dodací list potvrdený Objednávateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry 
považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v týchto Osobitných požiadavkách na plnenie sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa, pričom Odberateľ je oprávnený ukončiť s Dodávateľom 
zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 18.2, písm. a) VZP z dôvodu, že Dodávateľ porušil svoje povinnosti podľa 
Zmluvy podstatným spôsobom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Krompachy
Ulica: Hornádska 49

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

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

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000
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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: 55 043,76 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 66 052,51 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 Z202120704

V Bratislave, dňa 03.11.2021 10:24:01

Objednávateľ:
Centrum účelových zariadení
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120704


Zákazka


Identifikátor Z202120704


Názov zákazky Drevotriesková doska laminovaná (DTDL)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314461


Dodávateľ


Obchodný názov Démos trade, s.r.o.


IČO 36439851


Sídlo Pri Rajčianke 8913/25, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.10.2021 10:42:58


Hash obsahu návrhu plnenia MIJCICF23KM5RbWKmr1q3vk/KVkKzwmXK+bfzhuHxRI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Centrum účelových zariadení - 3.11.2021.xlsx (cenová ponuka na súťažený tovar)







RS_DS_ODB_NV_SK














																																																																														Odberateľ:





																														Dátum zápisu:									11.02.2006																																							Centrum účelových zariadení


																																																																																																																																																									Vybavuje:																														Marcela Tóthová





																														Spisová značka:									Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17178/L


																																																																																																																																																									Zpôsob dodania:																														Demos odvoz


																																																																														Hornádska 49 (Stredisko Krompachy)








									Démos trade, s.r.o.																																																																																																																																																Forma úhrady:																														Prevodný príkaz


									Pri Rajčianke 8913/25


																																																																														053 42																		Krompachy








									010 01 Žilina


			IČO: 									36439851																																																																		IČO: 												42137004       																					DIČ: 						SK2022739697   


			DIČ: 									SK202213761

















			Názov /
Dodanie tovaru																					Množstvo												MJ									Cena
za MJ									Zľava 
par.%						Alter.
MJ																								Cena
po zľave 
za alter. MJ															Cena
po zľave
za MJ																								Cena
celkom															V prípade odberu balenia


																																																																																																																																										Balenie																					Zľ.% za bal.						Cena/
bal /MJ																														Cena/
bal /celkom																		Mena





			DTDL 381 PR BU Buk Bavaria 2800/2070/18          / S





			 																		1000.00   												ks												33.5120   									0.00   						m2																								5.7819															33.5120   																								33512.00   															24																					0.00   						33.5120   																														33512.0000   																		EUR  








			DTDL 381 PR BU Buk Bavaria 2800/2070/25          / S*





			 																		300.00   												ks												53.4542   									0.00   						m2																								9.2226															53.4542   																								16036.26   															12																					0.00   						53.4542   																														16036.2570   																		EUR  








			DTDL 112 PE BU Šedá svetlá 2800/2070/18          / S





			 																		72.00   												ks												31.8085   									0.00   						m2																								5.4880															31.8085   																								2290.21   															24																					0.00   						31.8085   																														2290.2084   																		EUR  





			DTDL 112 PE BU Šedá svetlá 2800/2070/25          / S*





			 																		24.00   												ks												47.3760   									0.00   						m2																								8.1739															47.3760   																								1137.02   															12																					0.00   						47.3760   																														1137.0240   																		EUR  








			HDF LAK BIELA 2800/2070/3         / S





			 																		175.00   												ks												11.8187   									0.00   						m2																								2.0196															11.8187   																								2068.27   															150																					0.00   						11.8187   																														2068.2743   																		EUR  











																																																																																																																																													Cena celkom bez DPH:																																				55043.76   																											EUR  








																																																																																																																																													Cena celkom s DPH:																																				66052.52   																											EUR  






























































&"Arial,Regular"&8 Ak nie je uvedené inak, tak ceny sú uvedené bez DPH. 
&"-,Regular"Ceny tovaru sú uvedené bez poplatku za elektroodpad. 
&"-,Bold"&5 Dodání: 
&"-,Bold"A - Alternatíva; D - Dopredaj; J - Iné; O - Na objednávku; O! - Na objednávku - cenu		
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