Rámcová dohoda č. Z202013085_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, Slovenská republika
42337402
2023975107
SK2023975107
+421 376546135

Dodávateľ:
Obchodné meno:

euroAT, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 1454/4, 08501 Bardejov, Slovenská republika

IČO:

47462752

DIČ:

2023921185

IČ DPH:

SK2023921185

Bankové spojenie:

IBAN: SK4209000000005048853224

Telefón:

0907401502

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obalový materiál - vrecia

Kľúčové slová:

POP vrecia, PVC vrecia, big-bagy, špagát, tkané vrecia, LDPE vrecia, papierové vrecia

CPV:

18937000-6 - Vrecia na balenie tovaru; 39541000-6 - Laná, povrazy, šnúry a sieťovina;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Obalový materiál - vrecia

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

1. POP vrecia 56x120 cm

ks

2000

2. Vrecia POP 56x 115cm (-120 cm) (85g), nosnosť 50
kg, biele, tkané vrecia vyrobené zo zdravotne
nezávadnej a UV stabilizovanej polypropylénovej
kruhovej (bez bočných švov) tkaniny s hmotnosťou 80
g/m², preložený a prešitý horný okraj a dvojmo prešitý
spodný okraj, protišmyková úprava, vhodné na prepravu
a skladovanie zrnín, múky, osív.

ks

2675

3. Vrecia POP 50x80 cm (-85 cm) (53g), nosnosť 25 kg,
biele, tkané vrecia vyrobené zo zdravotne nezávadnej a
UV stabilizovanej polypropylénovej kruhovej (bez
bočných švov) tkaniny s hmotnosťou 80 g/m², preložený
a prešitý horný okraj a dvojmo prešitý spodný okraj,
protišmyková úprava, vhodné na prepravu a skladovanie
zrnín, múky, osív.

ks

435

4. Vrecia tkané POP, 56x120-125cm, nosnosť 50 kg,
POP tkanina 75g/m2, alebo kašírovaná tkanina
75+25g/m2.

ks

4000
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Minimum

Maximum

Presne

5. Vrecia tkané POP, 40x60cm (45x65cm), výška 60 cm
(65 cm), nosnosť 10 kg, POP tkanina 75g/m2, alebo
kašírovaná tkanina 75+25g/m2.

ks

200

6. Vrecia pletené (rašlové), 50x78-80 cm, nosnosť 25 kg,
vyrobené zo zdravotne nezávadného 100% polyetylénu
PE-HD so zaťahovacím pásikom, zlatožlté, žlté,
oranžové, červené, vhodné na prepravu a skladovanie
cibule, zeleniny a ovocia.

ks

3000

7. Vrece PVC 55x110cm, nosnosť 50 kg,150mikrón,
číre.

ks

35

8. Vrece papierové 50x80+14cm, 3 vrstvy, nosnosť
25kg.

ks

10

9. Vrecia papierové, 50x80cm, nosnosť 25 kg, klasické
otvorené vrecia zo sulfátového papiera s gramážou 70
g/m², s lepeným dnom, 2-vrstvové, odolné voči odieraniu
a roztrhaniu, vhodné na prepravu a skladovanie zrnín,
múky, osív.

ks

50

10. Vrecia papierové, 50x80cm, nosnosť 25 kg, klasické
otvorené vrecia zo sulfátového papiera s gramážou 70
g/m², s lepeným dnom, 3-vrstvové, odolné voči odieraniu
a roztrhaniu, vhodné na prepravu a skladovanie zrnín,
múky, osív.

ks

100

11. Vrecia papierové 55 x 110 x 15 cm, nosnosť 50 kg,
3 vrstvové, 70 g/m2.

ks

5

12. Vrecia LDPE 55 x 100-110 cm, transparentné,
hrúbka 140-150 my, číre.

ks

120

13. Veľkoobjemové vaky (big-bagy), 95x95x165cm,
nosnosť 1000 kg.Vaky určené pre sypké a kĺzavé
materiály do 80°C, koeficient bezpečnosti SF: 6:1 pri
viacnásobnom použití. Vyrobené z polypropylénových
materiálov, tkanina: PP režná 165-230g/m2, popruhy:
šírka 30 -70 mm podľa nosnosti vaku.
Tesnenie:vojstranné. PP nite Dtex 4400 - 6600 rôznej
farby. Prevedenie vakov: vrchná a spodná časť vaku násypný ventil.

ks

400

14. Veľkoobjemové vaky (big-bagy), 90x90x110 cm,
nosnosť 500 kg. Vaky určené pre sypké a kĺzavé
materiály do 80°C, koeficient bezpečnosti SF: 6:1 pri
viacnásobnom použití, vyrobené z polypropylénových
materiálov, tkanina: PP režná 165-230g/m2, popruhy:
šírka 30 -70 mm podľa nosnosti vaku, tesnenie:
vojstranné. PP nite Dtex 4400 - 6600 rôznej farby,
prevedenie vakov: vrchná a spodná časť vaku - násypný
ventil.

ks

200

15. Vaky do kontajnerov POP (kontajnerové vložky
osivárske) 150x110x150cm, nosnosť 1000 kg, POP
tkanina 75g/m2, alebo kašírovaná tkanina 75+25g/m2,
pre skladovanie obilnín.

ks

100

16. Špagát tenký biely potravinársky, priemer 1 mm, 40
g, v návine cca 50 m.

ks

3

17. Špagát - tenký jutový 500g, 3mm/100m, určený do
domácnosti, pre potravinársky priemysel alebo
poľnohospodárske účely.

ks

6

18. Špagát jutový 500 g, priemer 1,25 mm, 20000 dtex,
dĺžka 500 m, vhodný pre poľnohospodárske účely.

ks

4

19. Špagát - jutový 250g, 1,75 mm/166m, určený do
domácnosti, pre potravinársky priemysel alebo
poľnohospodárske účely, 8 ks/bal

ks

16

20. Špagát jutový, 1000g TEX 500x3, balenie 1000 g,
vhodný pre poľnohospodárske účely.

ks

10

21. Špagát PP 5 kg/cievka, priemer 2,15 mm, 10000
dtex, vyrobený zo 100% polyetylénu, pevnosť FH je 450
N, ťažnosť je 100%, farba biela, vhodný pre
poľnohospodárske účely

ks

1
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22. Špagát PP 250 g, priemer cca 2,3 mm,
12500-50000 dtex, dĺžka 200 m, farba červená, vhodný
pre poľnohospodárske účely.

ks

5

23. Špagát PP (PP350), 34.000 dtex , biely, balenie
5kg/bal

ks

4

24. Špagát polypropylénový 5kg, 20 000 dtex, balenie 5
kg/bal, farba biela, vhodný pre poľnohospodárske účely.

ks

5

25. Krycia plachta PE s hliníkovými okami, 4x6m.
Použitie: stavba, doprava, poľnohospodárstvo,
domácnosť. Rozmery: 4x6 m (+/- 5%). Materiál: POP
tkanina 75g/m2, alebo kašírovaná tkanina 75+25g/m2

ks

4

26. Krycia plachta PE s hliníkovými okami, 5x8m.
Použitie: stavba, doprava, poľnohospodárstvo,
domácnosť. Rozmery: 5x8 m (+/- 5%). Materiál: POP
tkanina 75g/m2, alebo kašírovaná tkanina 75+25g/m2

ks

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (P.č. 1. Banská Bystrica, P.č. 2-26 Piešťany, Borovce, Malý Šariš, Vigľaš Pstruša)
Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy s uvedením výrobcu, obchodného názvu
a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných parametrov. Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami
objednávateľa. Ak táto špecifikácia nebude zodpovedať zadanej špecifikácii, vyhradzujeme si právo tovar neodobrať a od
zmluvy odstúpiť.
Výsledkom kontraktačného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody
Pri Rámcovej dohode – plnenie na základe Čiastkových výziev na plnenie (Objednávky)
Pri Rámcovej dohode – lehota plnenia od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie (Objednávky) do 5 pracovných dní
Objednávateľ nie je povinný zakúpiť celkové predpokladané množstvo tovaru, ani vyčerpať jeho predpokladaný celkový
finančný objem. Celkové zakúpené množstvo tovaru bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb
objednávateľa.
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS.
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:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Piešťany

Ulica:

NPPC-VURV, Bratislavská 122, 921 68 Piešťany; VUTPHP, Mládežnícka 36, 974 21
Banská Bystrica

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
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3.4

Jednotka:

počet položiek

Požadované maximálne
množstvo:

26,0000

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
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 080,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 096,00 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 23.06.2020 09:40:01
Objednávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
euroAT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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