Rámcová dohoda č. Z20226640_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 92101 Piešťany, Slovenská republika
42137004
2022739697
SK2022739697
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365
0908 048 626

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Ján Buchanec Technik

Sídlo:

Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

33576009

DIČ:

1020495080

IČ DPH:

SK1020495080

Bankové spojenie:

IBAN: SK2111000000002928840727

Telefón:

+421903447777

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrické náradie

Kľúčové slová:

Elektrické náradie

CPV:

31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Elektrické náradie

Funkcia
Vybavenie výrobnej prevádzky novým, nepoškodeným, originál baleným elektrickým náradím
Rámcová dohoda
Technické vlastnosti

Jednotka

BOSCH AKU/GSR12V-35 2x3,0Ah

ks

10

BOSCH AKU/GSR18V-50 2x2,0Ah skrutkovač

ks

7

BOSCH GST150CE priamočiara píla

ks

1

BOSCH GWS11-125 RSP uhlová brúska

ks

1

BOSCH GKT55GCE + FSN 1600 165mm

ks

1

BOSCH GCM800SJ pokosová píla

ks

1

BOSCH AKU/GSR18V-60C 2x5,0 L-Boxx

ks

2

BOSCH GWS24-230JH uhlová brúska

ks

4

BOSCH GBH2-28F vŕtacie kladivo

ks

2

BOSCH GWS9-125S uhlová brúska 125mm

ks

2

BOSCH AKU/GWS180Li+GAL18V-40 2x4,0Ah 125mm

ks

1

BOSCH GBM13-2RE vŕtačka

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

BOSCH PBD40 stojanová vŕtačka

ks

1

DOLMAR krovinorez MS335.4U

ks

1

BOSCH AKU/GSB18V-50 2x5,0Ah + L-Boxx

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá
tovaru podľa potreby bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Vrátane bezplatnej dopravy na miesto plnenia (Svidník).
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nesplnenia technických vlastností, nedodania
požadovanej dokumentácie alebo pri zistení poškodenia, ktoré vzniklo pri prevoze tovaru.
Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledujúce doklady: daňový doklad (faktúra), dodací list, záručný
list, návod na použitie v slovenskom jazyku.
Obstarávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe vyhotovených faktúr. Splatnosť faktúry
je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 5 pracovných dní po akceptovaní emailovej objednávky.
V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je obstarávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny objednávky za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Svidník

Obec:

Svidník

Ulica:

Čatára Nebiljaka 457

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
6

3.3

3.4

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

celok

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 040,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226640

V Bratislave, dňa 29.06.2022 10:14:01
Objednávateľ:
Centrum účelových zariadení
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Ján Buchanec Technik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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