Rámcová dohoda č. Z201849755_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Floriánska 18, 04142 Košice, Slovenská republika
00738387
2020753251
nie sme platcom
SK3381800000007000162597
0552831803

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VEREX-ELTO, a.s.

Sídlo:

Priemyselná 22, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

31580289

DIČ:

2020428476

IČ DPH:

SK2020428476

Číslo účtu:

SK6811000000002624714035

Telefón:

044 547 47 54

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Antivandal svietidlá Rambo

Kľúčové slová:

elektroinštalačný spotrebný materiál, svietidlá, antivandal

CPV:

31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 31524120-2 - Stropné svetlá;
31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Svietidlo antivandal Rambo 136 EP 083533
2. Špeciálna skrutka ku antivandal svietidlu Rambo
Položka č. 1:

Svietidlo antivandal Rambo 136 EP 083533

Funkcia
Antivandal svietidlo Rambo 136 EP 083533. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ má v prevádzke nainštalované svietidlá
uvedeného typu a aktuálne obstarávané svietidlá budú slúžiť na doplnenie a prípadnú výmenu, nie je prípustná dodávka
ekvivalentného tovaru.
Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Teleso svietidla

lakovaný oceľový plech s polykarbonátovými čelami

Kryt svietidla polykarbonát min. 4 mm hrubý

polykarbonát min. 4 mm hrubý

Použitý svetelný zdroj

1x žiarivková trubica 120 cm 36 W

Pätica

G13

Stupeň krytia IP

minimálne 45

Stupeň krytia IK

10
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Minimum

Maximum
25

Presne

Vyhlásenie o zhode s STN EN 60529, prípadne s
ekvivalentnou normou

vyžaduje sa

Možnosť uzatvárania skrutkami s netypickým kľúčom

vyžaduje sa

Položka č. 2:

Špeciálna skrutka ku antivandal svietidlu Rambo

Funkcia
Špeciálna skrutka použiteľná na uzatváranie svietidla Rambo 136 EP 083533
Vzhľadom k tomu, že objednávateľ má v prevádzke nainštalované svietidlá osadené obstarávaným typom skrutky a aktuálne
obstarávané skrutky budú slúžiť na doplnenie a prípadnú výmenu, nie je prípustná dodávka ekvivalentného tovaru.
Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer

M6x10

2.3

Minimum

Maximum

Presne

100

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ vyhlasuje, že zmluvná cena zahŕňa okrem dodania nového, nepoužitého a nepoškodeného predmetu zákazky v
prvotriednej kvalite aj všetky vedľajšie náklady na jeho dodanie v požadovanom rozsahu a množstve, napríklad. dopravné na
miesto dodania, manipulačné a baliace služby, a pod.. Dodávateľ vyhlasuje a garantuje, že je schopný počas celej zmluvnej
lehoty dodať predmet zmluvy na miesto dodania v Košiciach v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 hod.
Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia dohody doručí objednávateľovi prostredníctvom e-mailu alebo poštového
doručovateľa údaje osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky a telefonický, e-mailový kontakt na zasielanie
objednávok.
Predmet zákazky (ďalej len "PZ") nebude dodávaný jednorazovo v celom množstve. Dodávateľ sa zaväzuje dodať PZ v jednej
až dvoch dodávkach, na základe e-mailom doručenej objednávky so špecifikáciou konkrétnych položiek a množstiev PZ v
závislosti od potrieb a finančných možností objednávateľa. Hodnota prvej dodávky bude minimálne 1/2 zmluvnej ceny.
Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky dodať PZ, faktúru, dodací list, ich nedodanie v tejto
lehote sa považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok s dôsledkom vyhotovenia negatívnej referencie.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. sa
funkčným celkom rozumie kompletná dodávka zazmluvneného tovaru.
Dodávateľ predloží do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podpísaný a opečiatkovaný rozpis cien s jednotkovými
cenami s DPH podľa jednotlivých položiek podľa výsledku obstarávania EKS. Podpísaný a opečiatkovaný rozpis cien zašle
dodávateľ prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte PDF.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky a nespĺňa osobitné požiadavky na
plnenie, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Za podstatné porušenie považuje verejný obstarávateľ najmä:
a) nesplnenie osobitných požiadaviek zadaných verejným obstarávateľom,b) dodanie tovaru za iné ako jednotkové ceny
uvedené v predloženom rozpise cien, c) dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi predmet zákazky takým spôsobom,
ktorý je v rozpore s dohodou (napr. opätovné dodanie nekvalitného tovaru, tovaru so zjavnými vadami v prípade, že verejný
obstarávateľ na nedostatky úspešného uchádzača aspoň raz písomne upozornil),d) omeškanie dodávateľa s dodávkou tovaru
o viac ako 5 pracovných dní.
V prípade reklamácie je dodávateľ povinný prevziať reklamovaný tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Dodávateľ si vyhradzuje právo neodobrať zazmluvnené množstvá tovaru. Množstvá v rámcovej dohode sú uvedené ako
maximálne možné.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

rambo_skrutka.JPG

rambo_skrutka.JPG

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Floriánska 18

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
6

3.3

3.4

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

komplet v zmysle špecifikácie

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 2 382,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 859,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.11.2018 11:04:01
Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VEREX-ELTO, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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