Rámcová dohoda č. Z201721027_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK7881800000007000180023
+421250944567

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ITSK, s.r.o.

Sídlo:

Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36556050

DIČ:

2021761456

IČ DPH:

SK2021761456

Číslo účtu:
Telefón:

+421333214451

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrospotrebiče

Kľúčové slová:

rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, elektrický mlynček na mäso, kuchynská digitálna
váha, elektrická dvojplatnička, elektrický ručný ponorný mixér, mixér s mixovacou nádobou

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39711362-4 - Mikrovlné rúry; 39711440-5 Variče; 39711211-1 - Mixéry potravín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1) Rýchlovarná kanvica - objem 1,5 -1,7 l, bezšpirálová t.
j. zakrytá špirála, odnímateľné sitko proti vodnému
kameňu, bezpečnostný stredový konektor, vodoznak,
automatické vypínanie, 3 násobný bezpečnostný
systém, bezpečnostná poistka otvárania veka, napätie:
220-240 V, príkon 1 800-2200 W

ks

620

2) Mikrovlnná rúra - objem 20 l, výkon 700 W,
rozmrazovanie, prihrievanie, 5 úrovní výkonu, zvuková
signalizácia, sklenený otočný tanier, osvetlenie
vnútorného priestoru, časovač

ks

310

3) Elektrický mlynček na mäso - rýchlosť mletia
minimálne 2,3 kg/min., 3 nerezové mriežky pre rôznu
hrúbku mletia, samoostriaca nerezová čepeľ, max.
príkon cca 2 000 W, tlačidlo on/off, funkcia reverse,
príslušenstvo: nadstavec na klobásy, nadstavce na
strúhanie zeleniny - na plátky, nahrubo i na jemno

ks

8
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Minimum

Maximum

Presne

4) Kuchynská digitálna váha do 5 kg - maximálne
zaťaženie do 5 kg, presnosť váženia na 1 g, sklenený
povrch pre jednoduché čistenie a hygienu, funkcia
"pridaj a odváž" - umožňuje odváženie rôznych zložiek v
jednej nádobe

ks

20

5) Elektrická dvojplatnička - príkon 2 250 W, 2 platničky,
regulácia teploty termostatom so svetelnou kontrolkou,
integrovaná ochrana proti prehriatiu, protišmykové nohy,
napájanie 230V ~ 50Hz

ks

10

6) Elektrický ručný ponorný mixér - príkon 450 W, 5
rýchlostí, 2 hnetacie metly, 2 šľahacie metly, mixovacia
noha s nožom, odmerná mixovacia nádobka

ks

10

7) Mixér s mixovacou nádobou 2,5 l - objem nádoby 2,5
l, príkon 1 500 W, otáčky 1 000–35 000 ot./min.,
nastavenie a regulácia rýchlosti

ks

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predloženie podrobného aktualizovaného rozpočetu nacenených výrobkov do 7 kalendárnych dní od uzavretia
Zmluvy
Požaduje sa predloženie funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných
značiek) nacenených výrobkov do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Plnenie Rámcovej dohody bude realizované priebežne na základe Čiastkových výziev (objednávok) podľa potrieb
Objednávateľa
Požaduje sa predloženie užívateľskej dokumentácie ku všetkým položkám predmetu zákazky (návod na použitie, údržbu,
servis) v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk)
V prípade reklamácie v záručnej dobe sa požaduje okamžitá výmena tovaru vrátane prevzatia tovaru (odvozu a dovozu)
Požaduje sa dodanie nového, doposiaľ nepoužitého a nevybaleného tovaru
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona
týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z.
Názov
2.5

Upresnenie
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:

Košická 47
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3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

súbor položiek zákazky

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 18 050,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 21 660,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.05.2017 11:26:01
Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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