
Rámcová dohoda č. Z201922762_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: CARTA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 36372871
DIČ: 36372871
IČ DPH: SK2020124018
Číslo účtu: SK1502000000001708940342
Telefón: 0905304538

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hygienické potreby
Kľúčové slová: toaletný papier, papierové utierky
CPV: 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické potreby

Funkcia

Výrobky určené na osobnú hygienu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toaletný papier priemer 24 cm ks 2000

Toaletný papier Economy 1000 ks 7000

Toaletný papier priemer 28 cm ks 600

Papierové utierky v kotúči MIDI šír.20cm ks 10000

Papierové utierky v kotúči MAXI šír.20 cm ks 2000

Farebné (zelené) papierové utierky Katrin (250 ks/bal.) bal. 100

Servítky biele 100 ks/bal. balenie 1000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Toaletný papier priemer 24 cm papier 2-vrstvový, 100% celulóza, vrstvy lepené, návin 180 m, 
priemer 240 mm

Toaletný papier Economy 1000 papier 2-vrstvový recyklovaný, návin 68 m, balený v papierovom 
obale

Toaletný papier  priemer 28 cm papier 2-vrstvový, 100% celulóza, vrstvy lepené, návin 250 m, 
priemer 280 mm
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Papierové utierky v kotúči MIDI papier 2-vrstvový, 100% celulóza, vrstvy lepené, návin 65 m, šírka 
20 cm,  vyťahovacia dutinka

Papierové utierky v kotúči MAXI papier 2-vrstvový, 100% celulóza, vrstvy lepené, návin 130 m, 
šírka 20 cm, vyťahovacia dutinka

Farebné (zelené) papierové utierky Katrin papier 1 - vrstvový zelený recyklovaný, roz. 23x25 cm, 250 ks / bal.
, kartón = 5000 ks

Servítky biele 100 ks/bal 1-vrstvové biele, rozmer 33x33 cm, 100 ks/bal.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požadujeme predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu: jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková 
cena s DPH

Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Dodávateľ v prípade dodania ekvivalentu je povinný do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy predložiť referenčnú vzorku za 
účelom posúdenia úžitkových vlastností a technických parametrov výrobku.

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadovaný výrobok.

V prípade, že sa preukáže, že tovar, či jeho kvalita nezodpovedajú predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca 
strana zaviazala, dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy na vlastné náklady a zabezpečí dodanie tovaru správneho, 
zodpovedajúcej kvality.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky nezodpovedajúceho tovaru, tento 
tovar neprevziať.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu.

Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky objednávateľa sa bude považovať za porušenie 
povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

Jednotka: 1 ako balík
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 12 790,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 15 348,00 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 30.07.2019 12:18:01

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

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