
Obchodné meno:

Rámcová dohoda č. Z201628532_Z
Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika

00603317

2020887358

nie je platcom

SK356000000001800349037

+421 249253250

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020173562

36250643

Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava, Slovenská republika

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

+421337353129

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Záťažový koberec a metrážny behúň

záťažový koberec, metrážny behúň, podlahové krytiny,Kľúčové slová:

39530000-6 - Koberce, rohože a predložky; 39531000-3 - Koberce; 45432110-8 - Kladenie podláh;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; Stavebná práca; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Záťažový koberec a metrážny behúň do administratívnych, spoločenských a sociálnych priestorov pre objekty v majetku a v
správe.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

3330záťaž1. Záťažový koberec - trieda záťaže

1m21. Záťažový koberec

100cm2. Metrážny behúň - šírka

1m22. Metrážny behúň - /šírka 100 cm/

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

administratívne, spoločenské a sociálne priestory1. Záťažový koberec - typ interiéru

nenáročné na údržbu, odolávanie na neustále posúvanie
stoličiek, veľký pohyb osôb, trieda záťaže 30 -33

- účel
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polypropylénové vlákno, vpichovaný, tmavšie farebné
prevedenie /zelená, modrá, šedá, hnedá, červená/

- dizajn

dopravu, strhnutie, odvoz a likvidáciu pôvod. kobercov,
kladenie záťaž. koberca /v prípade nerovností a trhlín na
podlahe - vyrovnanie stierkovou hmotou/

 - cena koberca za 1 m2 bude zahŕňať

administratívne, spoločenské a sociálne priestory2. Metrážny behúň - typ interiéru

odolnosť proti opotrebeniu, veľký pohyb osôb, protišmyková
úprava

- účel

polypropylénové vlákno, rôzne farebné prevedenie- dizajn

šírka 100 cm- rozmer

kladenie uchytenie metrážneho behúňa, obšívanie dlhých a
krátkych strán kobercov k zabráneniu strapkania,
celoplošné lepenie záťažového koberca a soklov

- cena metrážneho behúňa za 1 m2 bude zahŕňať

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia /lepidlo, soklové lišty, kobercové sokle, pokládka, v prípade vyrovnanie stierkovou hmotou,
obšívanie, dovoz, strhnutie, odvoz a likvidácia/

Predpokladaná realizácia pokládky záťažového koberca a metrážneho behúňa bude zadávaná obstarávateľom na základe
čiastkových objednávok

Požaduje sa pred realizáciou zákazky predložiť obstarávateľovi vzorkovník kobercov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu
farebnej úpravy koberca. Výber farby koberca obstarávateľom nebude dôvodom navýšenia ceny zákazky

Vrátane obhliadky miesta pred pokládkou v čase od 8.00 do 15.00 hod, od pondelka do piatku

Miestom realizácie pokládky budú administratívne, spoločenské a sociálne priestory pre objekty v správe MČ BANM

Obstarávateľ žiada naceniť 1 m2 záťažového koberca, 1 m2 metrážneho behúňa, vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom
zákazky

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia obstarávateľovi

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotlivých cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia,
sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku a celkovú cenu za položku

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený obstarávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy

Obstarávateľ je oprávnený pri dodávke iného tovaru, tento tovar neprevziať

Materiál musí byť novovyrobený a nepoužitý

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisom formuláre sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Junácka č.1Ulica a číslo:

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:3.3

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:3.2

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

12

Jednotka: m2

Požadované maximálne
množstvo:

2,0000

IV. Zmluvná cena

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16,54 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 19,85 EUR4.3

V Bratislave, dňa 5.10.2016 16:02:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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