
Rámcová dohoda č. Z201913097_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TZMO Slovakia s. r. o.
Sídlo: Pri Šajbách 1, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36546127
DIČ:
IČ DPH: SK2020160560
Číslo účtu:
Telefón: 0907 812 996

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L
Kľúčové slová: plienky, nohavičky, inkontinencia, slipy, jednorazové
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33751000-9 - Jednorazové plienky; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L

Funkcia

Plienkové nohavičky s maximálnou absorpciou a ochranou proti pretečeniu, určené pre mobilných aj imobilných užívateľov s 
ťažkými formami inkontinencie, vhodné aj pre fekálnu inkontinenciu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L ks 35000

obvod bokov cm 110 150

savosť ml 2500

dĺžka savého jadra (predok-stred-zadná časť) mm 280-160-280

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál

hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál s 
antibakteriálnym povrchom, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH 
pokožky, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií a 
umožňuje pokožke dýchať

absorpčné jadro (trojvrstvové)
I.vrstva: 100= sulfátová buničina(kraft), základne bielená, bez 
chlóru. II.vrstva: sulfátová buničina (kraft)so super absorčným 
polymérom. III. vrstva: celulóza, krútené vlákno.
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superabsorpčný polymér (SAP)
mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť, 
rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre, 
obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach

indikátor vlhkosti áno - včas upozorní na potrebnú výmenu

manipulácia
jednoduchá manipulácia vďaka 4 lepiacim pásikom na suchý zips s
možnosťou opakovaného použitia kedykoľvek a kdekoľvek na 
plienke, čo zaručuje bezpečné uchytenie plienky

vlastnosti vysoká absorpcia, anatomické tvarovanie, vnútorné pásiky a 
polyetylénová fólia chránia pred pretekaním po bokoch

jednorazové použitie áno

nesterilné áno

spôsob zabalenia nohavičky balené v PE obale a následne v kartóne

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodania a vyloženia tovaru do priestorov skladu.

2. Na adresu objednávateľa, najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia Rámcovej dohody s objednávateľom teda ešte pred 
samotným plnením zmluvy predloží dodávateľ DOKLADY a VZORKY tovaru, ktorý bude dodávať počas plnenia zmluvy, na 
preukázanie splnenia technických a osobitných požiadaviek pre riadne plnenie predmetu zákazky:

2. a) List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať minimálne priezvisko, pracovnú pozíciu 
dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, telefónne číslo 
kontaktnej osoby a e-mail kontaktnej osoby, na ktorý je objednávateľ oprávnený zasielať elektronické objednávky a 
reklamácie.

2. b) Podrobný aktuálny cenník jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom tejto RD, v členení: názov tovaru, katalógové číslo 
tovaru, ŠÚKL kód tovaru, mernú jednotku tovaru, jednotkovú cenu bez DPH za mernú jednotku tovaru, sadzbu DPH a 
jednotkovú cenu s DPH za mernú jednotku tovaru so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Jeho nepredloženie sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2. c) Z dôvodu overenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky žiadame predložiť bezplatné vzorky tovaru v počte 2 
originálne balenia. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak
verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom 
bude zrušená.

2. d) Doklad o udelení kódu ŠÚKL alebo CE certifikát.

2. e) Podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol 
objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii
predmetu Rámcovej dohody.

3. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej „nižšia cena“) za rovnaké 
alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu 
plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v 
neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou 
cenou.

4. Dodávateľom predložené DOKLADY a VZORKY objednávateľ skontroluje a v prípade:

4. a) ak predložené doklady a vzorky budú v súlade s požiadavkami objednávateľa, tento zašle dodávateľovi Oznámenie o 
splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek, na základe ktorého bude mať dodávateľ oprávnenie na 
realizáciu predmetu zákazky,

4. b) ak predložené doklady a vzorky nebudú doručené v stanovenom termíne alebo nebudú v súlade s požiadavkami 
objednávateľa, tento si vyhradzuje právo ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu podstatného 
porušenia povinností dodávateľa.

5. Dodávky predmetu dohody budú realizované postupne, počas platnosti Rámcovej dohody, na základe čiastkových výziev t. 
j. čiastkových objednávok objednávateľa v závislosti od prevádzkových potrieb objednávateľa. Celkové množstvá tovarov RD 
sú uvedené ako predpokladané.

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet dohody bude zabezpečovať v množstvách špecifikovaných v jednotlivých čiastkových 
objednávkach podľa skutočných potrieb objednávateľa a v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od dňa obdržania 
objednávky, pri predpokladanej periodicite vystavovania čiastkových objednávok 1 x mesačne, prípadne častejšie podľa 
potrieb objednávateľa.

7. Dodanie tovaru od doručenia čiastkovej objednávky dodávateľovi, v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. sa bude 
uskutočňovať na dohodnutom mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a 
zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti RD).
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8. Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia RD, na základe čiastkových 
objednávok, zadaných e-mailom, prípadne podľa potrieb objednávateľa.

9. Dodávateľ je povinný dodať tovar zabalený presne podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré sú špecifikované v čiastkovej 
objednávke. Tovar musí byť originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný, alebo inak renovovaný alebo testovaný, v 
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na 
humánne použitie.

10. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, číslo čiastkovej objednávky, názov tovaru, katalógové 
číslo, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. Na 
faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta.

11. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu čiastkovej objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. 
Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu faktúry. Dodací list obsahuje 
najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, katalógové číslo, šaržu, ŠÚKL kód a číslo objednávky.

12. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za 
riadne a včas poskytnutú ucelenú časť plnenia.

13. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe čiastkovej objednávky objednávateľa a potvrdeného dodacieho listu.

14. Splatnosť faktúry je v zmysle § 340b ods.5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a 
doplnení 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

15. V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a/alebo
v kvalite nespĺňajúcej podmienky podľa bodu 6 a 9 týchto požiadaviek, je objednávateľ oprávnený v lehotách podľa podmienok
OPET-u uplatniť reklamáciu a požiadať dodávateľa o dodanie/výmenu tovaru.

16. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám 
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa bodu 8.

17. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a nezaplatiť za tovar, ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite a kvantite 
uvedenej v čiastkovej objednávke.

18. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa čiastkovej objednávky a spolu s dodacím listom, 
má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody.

19. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene a to 
písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými 
preukáže oprávnenosť vykonaných zmien - údajov týkajúcich sa tovaru napr. zmena názvu tovaru a pod.

20. Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy: Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ písomne 
oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky tovaru, alebo/a ak predmet plnenia 
nebude spĺňať všetky technické požiadavky. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi. Objednávateľ
je v prípade odstúpenia od zmluvy oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť dodávateľovi, a tento je povinný ho na svoje náklady
protokolárne prevziať a vystaviť dobropis.

21. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie 
neplatné.

22. Dodávateľ berie na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní 
pohľadávok štátu, a to v zmysle § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších zmien a doplnení.

24. Vzťahy neuvedené v tejto dohode sa riadia Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET) a Obchodným 
zákonníkom.

25. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v tejto dohode sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu  12 mesiacov od podpisu zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Nemocničná 1944/10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 35000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 8 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 9 898,90 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.04.2019 10:38:02

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TZMO Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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