
1.1 Objednávatel':

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
OIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1 .2 Dodávatel':

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Bankové spojenie:
Telefón:

Rámcová dohoda č. Z202211835 Z

l. Zmluvné strany

"FENIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
Komenského Č. 29, 93401 Levice, Slovenská republika
00596825
2021224128

IBAN: SK378180000000700036861
+421366315607

KORAKO plus, s. r. o.

Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
43959954
2022580813
SK2022580813
IBAN: SK53 7500 0000 0040 06224804
0918928780

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:
KI'účové slová:

CPV:
Druh/y:

vyšetrovacie vinylové rukavice
rukavice, jednorázové rukavice

18424300-0 - Jednorazové rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Položka Č. 1:

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

vyšetrovacie vinylové rukavice

Funkcia
vyšetrovacie jednorázové rukavice potrebné k práci opatrovatel'a, zdravotníckeho pracovníka

T~hnickévlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

balenie ks 100 200

Rukavice vinylové vel'kost' M ks 17400

Rukavice vinylové vel'kosť L ks 15200

Rukavice vinylové vel'kosť S ks 5800

Rukavice vinylové vel'kosť XL ks 3300

. !ec;hn~vfastnosti Hodnota/Charakteristika

- nesterilné, bez púdru alebo s púdrom, bez latexu,
hladký povrch

-musí byť zabezpečená optimálna ochrana pred
vírusovými infekciami a chemikáliami VIRUS.
Zdravotnícka pomôcka triedy l. V súlade s nariadením
EÚ2017/745, v súlade s 455-4, OOPP Kat III. v súlade s
nariadením EÚ 2016/425 a s normami EN 420, EN
374-116523-1, EN 374-4, EN 374-5 VIRUS. ISO 9001,
IS013485
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňochod 7,00 - 14,00 hod., dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci
v súlade s platnými predpismi

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s presným názvom produktov do 3 dní od uzavretia rámcovej
dohody

Splatnosť faktúry od doručenia je 30 dní, faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu ako aj číslo objednávky, číslo z
EKS , súčasťou faktúry je dodací list, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nesplňa
požadované náležitosti, je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej
faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Predmetom
fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na
základe objednávok kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu. Objednávatel' je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v
požadovanej kvalite podl'a špecifikácie predmetu zmluvy. Objednávatel' požaduje dodanie nového tovaru, nepoužitého, v
nepoškodenom originálnom balení.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok
podl'a potrieb objednávatel'a - do 5 kalendárnych dní

Nedodržanie ktorejkol'vek podmienky a požiadavky objednávatel'a uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Nový, doposial' nepoužitý tovar

Názov Upresnenie
Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy
pred samotným plnením zmluvy Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.predložiť doklad o oprávnení
dodávať tovar.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:
Kraj:
Okres:

Obec:
Ulica:

Slovenská republika
Nitriansky

Levice
Levice
Komenského 1033/29

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatel'om požadovatel'né množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka:
Požadované maximálne
množstvo:

súhrn položiek zákazky

1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddelitel'nú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podl'a rámcovej dohody bez DPH: 645,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 774,00 EUR

v. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sklSpravaOpetlOpeWerejnyDetail/

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211835

V Bratislave, dňa 21.10.2022 11 :36:02

Objednávatel':
"FENIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Eks: Z202211835 Odberater: "FENIX"Zariadenie sociálnych služieb levice

RozpočetZ202211835

Dodávateľ:
Korako plus, s. r. o.
Bielická 369
958 04 Partizánske
Slovensko

IČO: 43959954

IČ DPH: SK2022580813

JCza MJ Cena
JCzaMJs celkom Cena celkomNázov Jednotka Počet bez DPH v DPH veur bez DPH v s DPH veureur eur

Rukavice vinylové vel'kosť M, bal 174 1,545 1,854 268,83 322,60lOOks/bal.

Rukavice vlnylové veľkosť L, bal 152 1,545 1,854 234,84 281,81lOOks/bal.

Rukavice vinylové veľkosť S, bal 58 1,545 1,854 89,61 107,53lOOks/bal.

Rukavice vinylové vel'kosť XL, bal 33 1,5672 1,88064 51,72 62,06lOOks/bal.

SPOLU:

645,00 774,00

Cena celkom bez DPH veurách: 645,00

DPH (20 %) celkom v eurách: 129,00

Cena celkom s DPH veurách: 774,00

OR,\ KO pit,,, ~.!"O.
8il'lidl,1 :\f,9 'l~)

I 04 PART4ZANSKE
,~~, _"!l!l!!lIJ4: le e,,~1 .ttÍtl!l'JI~~3

V Partizánskom, dňa 26. 10. 2022

Ing.
Rastislav
Kolárik

na základe
poverenia


