Rámcová dohoda č. Z201936507_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
738298
2021025259
SK35 8180 0000 0070 0016 3143
0367711170

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Quatro LM, s.r.o.

Sídlo:

Kláštorná 829/25, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

36431991

DIČ:

2022029196

IČ DPH:

Sk2022029196

Číslo účtu:

SK8109000000000333125645

Telefón:

0445514888

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nábytkové kovanie

Kľúčové slová:

nábytkové závesy, zásuvkové výsuvy,dverové kovanie

CPV:

44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44523200-4 - Kovania; 44523100-3 Pánty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Nábytkové kovanie
2. Ostatné nábytkové kovanie
Položka č. 1:

Nábytkové kovanie

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

1. nábytkový záves Clik on Naložený s tlmením a s 3D
platničkou

ks

600

2. nábytkový záves Slide on Naložený uhol 110° s
platničkou H0

ks

15 000

3. nábytkový záves Slide on uhol 45° s platničkou H2

ks

300

4. nábytkový záves Slide on uhol 110° s platničkou H0

ks

300

5. nábytkový záves Slide on uhol 135° s platničkou H0

ks

300

6. nábytkový záves Slide on uhol 110° vložený s
platničkou H0

ks

300

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
250 mm

sada

300

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
300 mm

sada

300
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Minimum

Maximum

Presne

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
350 mm

sada

300

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
400 mm

sada

450

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
450 mm

sada

1 050

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
500 mm

sada

150

7. vodiaca lišta zásuvková (kolieskový polovýsuv) dĺžka
550 mm

sada

150

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 300 mm

sada

100

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 350 mm

sada

150

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 400 mm

sada

450

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 450 mm

sada

1 500

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 500 mm

sada

100

8. ložiskový plnovýsuv (guličkový celovýsuv) 550 mm

sada

100

9. evobox set s tlmením dĺžka: 450 mm (swell alebo
ekvivalent)

sada

40

10. skrytý plnovýsuv s tlmením dĺžka: 450 mm

sada

40

11. zámok nábytkový štvorcový

ks

1 500

12. zámok centrálny čelný 600mm, 4 zásuvky

ks

1 000

13. úchytka/madlo Paloma (matný chróm), rozteč 128
mm

ks

12 000

14. úchytka/madlo Emil (mosadz patina), rozteč 96 mm

ks

20

15. úchytka/madlo (hliník), rozteč: 128mm

ks

100

15. úchytka/madlo (hliník), rozteč: 160mm

ks

50

15. úchytka/madlo (hliník), rozteč: 320mm

ks

30

16. koľajnica spodná na vstavané skrine 18 mm DTD 3
metrové

ks

60

17. koľajnica horná na vstavané skrine 18 mm DTD 3
metrové

ks

60

18. koliesko spodné na posuvné dvere

ks

450

19. koliesko vrchné celokovové s ložiskom na posuvné
dvere

ks

450

20. madlo na posuvné dvere DTD 18 mm, nasúvacia
štetina: dorazová, vymedzovacia

ks

300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1,2,3,4,5,6, materiál, niklovaný plech
1,2,3,4,5,6, montážny otvor Ø 35mm
7. materiál: kov, minimálna nosnosť: 25kg
8. materiál: ušľachtilá oceľ, minimálna nosnosť: 45kg
9. materiál: kov, minimálna nosnosť: 40kg
10. materiál: kov, plast, minimálna nosnosť: 25kg
11. zámok nábytkový štvorcový, materiál: oceľ

parametre viditeľné v prílohe

12. zámok centrálny čelný 600mm, 4 zásuvky, materiál:
oceľ

parametre viditeľné v prílohe

13. úchytka/madlo (matný chróm), rozteč: 128mm,
materiál: zinko zliatina

parametre viditeľné v prílohe

15. úchytka/madlo (hliník), materiál: hliník

parametre viditeľné v prílohe

16,17 koľajnica spodná, vrchná na vstavané skrine,
materiál: hliník, farba: hliník, šampaň

obrázok v prílohe
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18. koliesko spodné na posuvné dvere, nosnosť:
minimálne 25kg
18,19 koliesko spodné, vrchné s ložiskom na posuvné
dvere, materiál: kov plast

obrázok v prílohe

20. madlo na posuvnú skriňu: DTD 18mm, nasúvacia
štetina: dorazová, vymedzovacia, materiál: hliník, farba:
hliník, šampaň

parametre viditeľné v prílohe

Položka č. 2:

Ostatné nábytkové kovanie

Funkcia
Jedná sa o nábytkové kovanie, ktorého potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa. Na ostatné nábytkové
kovanie objednávateľ určil celkovú cenu 3 000,- € s DPH. To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného
aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpíše položky 1 až 20 (ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané
množstvá s DPH) a v položke "Ostatné nábytkové kovanie" uvedie celkovú cenu s DPH 3 000,- €. To znamená, že cenu
celého predmetu zákazky tvoria položky od č. 1 až č. 20 plus cena za položku "Ostatné nábytkové kovanie".
Spôsob určenia ceny "Ostatné nábytkové kovanie": 1. Objednávateľ opíše požiadavky na predmet zákazky, stanoví
predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude
vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
2. Objednávateľ vyzve dodávateľa na odsúhlasenie predpokladanej hodnoty zákazky. Po odsúhlasení ceny podľa
predchádzajúceho bodu, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

celok

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo. Položky č. 1 až 20 budú odobraté na základe čiastkových objednávok,
položka "Ostatné nábytkové kovanie" podľa potrieb objednávateľa.
Cena predmetu zákazky je stanovená na požadované množstvo, rozsah a kvalitu v súlade s bodom II. Technická špecifikácia
predmetu zákazky.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny s DPH na predmet obstarávania v
súlade s bodom II. Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Dodávateľ do 7 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi návrh predmetu plnenia /napr. vzorkovník/ v počte
1 kus a minimálne v rozsahu predmetu obstarávania.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu.
Požaduje sa dodanie tovaru do 7 dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu II. Technická
špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe
potvrdeného dodacieho listu.
Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14:00 hod..
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
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 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, v tomto prípade je
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením /respektíve lepšími parametrami/.
Ekvivalentné riešenie sa nepripúšťa pri požadovaných dĺžkach, roztečoch, farbe a zložení materiálu nakoľko je tovar určený na
ďalšie spracovanie pre konkrétnych zákazníkov.
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Ekvivalentné riešenie sa nepripúšťa pri položkách 13. úchytka/madlo Paloma (matný chróm), rozteč 128 mm a 14.
úchytka/madlo Emil (mosadz patina), rozteč 96 mm. Odôvodnenie: Konkrétne výrobky sú na kompletizáciu výrobkov na
základe požiadaviek zákazníkov.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od
predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/.
Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom verejný obstarávateľ bude považovať:
- ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval,
- pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky,
- dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS a v prostredí IS
ZÚ bude výsledná hodnotiaca známka 0.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

11. zámok nábytkový štvorcový

11. zámok nábytkový štvorcový.pdf

12. zámok centrálny čelný 600mm, 4 zásuvky

12. zámok centrálny čelný 600mm, 4 zásuvky.pdf

18,19 koliesko spodné

Koliesko spodne.jpg

20. madlo na posuvnú skriňu: DTD 18mm, nasúvacia štetina:
dorazová, vymedzovacia

madlo na posuv. skriňu.jpg

13. úchytka/madlo (matný chróm), rozteč: 128mm

13. úchytka/madlo (matný chróm), rozteč: 128mm.jpg

15. úchytka/madlo (hliník), materiál: hliník

úchytka.pdf

16,17 koľajnica spodná, vrchná na vstavané skrine

spodna-kolajnica.jpg

16,17 koľajnica spodná, vrchná na vstavané skrine

kolaj horná.jpg

18,19 koliesko vrchné

horne koliesko.jpg

13. úchytka/madlo Paloma

13. úchytka/madlo Paloma.jpg

14. úchytka/madlo Emil

14. úchytka/madlo Emil .jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Levice

Obec:

Želiezovce

Ulica:

Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

v zmysle bodu II. objednávkového formulára

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 15 825,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 990,00 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 03.12.2019 08:50:02
Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Quatro LM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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