
Rámcová dohoda č. Z201922757_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: Čistiace a hygienické potreby
Kľúčové slová: čistiace potreby, hygienické potreby
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39832100-4 - Čistiaci prášok na riad; 39831600-2

- Čistiace prostriedky na toalety; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 33741200-8 - 
Krémy na ruky alebo telové mlieka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace a hygienické potreby

Funkcia

Čistiace a hygienické potreby

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Prostriedok na umývanie riadu Lena 500 ml ks 4000

Jar na umývanie riadu 450 ml ks 200

Jar na umývanie riadu 900 ml ks 250

Fixinela 500 ml na WC, obkladačky ks 1800

Prostriedok na nerez a vodný kameň 500 ml ks 300

Hydroxid sodný 1 litrový ks 300

Sóda kryštalická 1 kg ks 300

Bistrol leštidlo 500 ml ks 300

SAVO 5 litrové ks 300

SAVO 1 litrové ks 1100

Savo proti pliesni spray 500 ml ks 180

Tekuté mydlo 1 litrové ks 300
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Tekuté mydlo s kolagénom 5 litrové ks 200

Mazľavé mydloí 9 kg ks 200

Toaletné mydlo 100 g ks 1000

Detské toaletné mydlo 100 g ks 300

Okena - čistič na okná, skledn.povrchy 500 ml ks 1000

Tekutý piesok Cif 500 ml ks 100

Tekutý čistiaci prášok 600 g ks 300

Čistiaci prášok 450 g ks 650

TORO pasta 200 g ks 370

Solvina 400 g  ks 100

Solvina abrazívna 500 g ks 100

Ošetrujúci krém na ruky 100 g ks 1300

SIDOLUX Univerzál 1000 ml ks 500

SIDOLUX profi na kuchyňu spray 500 ml ks 100

SIDOLUX profi na kúpeľňu spray 500 ml ks 400

SIDOLUX spray na silné nečistoty 500 ml ks 200

SIDOLUX M pena na nábytok 500 ml ks 100

SILUX gel WC 1000 ml ks 500

SANYTOL dezinfekčný 1000 ml ks 300

REAL PROFI R 120 5 litrový ks 100

REAL PROFI kúpeľne, sanita R0300/04000 5 litrový ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Jar na umývanie riadu alebo ekvivalent Min. zloženie: zloženie: 5-15 % aniónové povrchovo aktívne látky, 
<5 % neiónové povrchovo akt. látky

Fixinela na WC, obkladačky alebo ekvivalent Min. zloženie: 5-15 % kyselina fosforečná, <5 % aniónový tenzid 

Tekuté mydlo  alebo ekvivalent Obohatené o zvlhčujúcu zložku, chrániace proti širokej škále 
baktérií

Tekutý piesok Cif 500 ml alebo ekvivalent Krémový abrazívny čistiaci prostriedok

Prášok čistiaci 500 g alebo ekvivalent Min. zloženie: 5% abrazívne zložky, 5% mydlo, parfém

Solvina 400 g alebo ekvivalent Pasta na umývanie rúk, odstraňuje odolné nečistoty a chráni 
pokožku

Ošetrujúci krém na ruky 100 ml alebo ekvivalent Ochranný krém, vhodný na starostlivosť o vysušenú, popraskanú a
odmastenú  pokožku

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o konkrétnych dodaných typoch čistiacich a hygienických potrieb do 48 hodín 
od zverejnenia zmluvy v CRZ.

Dodávateľ zašle faktúru na adresu miesta plnenia a fakturačné údaje mu budú písomne oznámené.

Dodávateľ je povinný byť registrovaný v registri koncových užívateľov výhod.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode
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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..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť zoznam všetkých položiek dodávaného tovaru, vrátane jeho značiek - typov, k odsúhlaseniu 
objednávateľom (v prípade predloženia 100 % ekvivalentu možnosť predloženia vzorky) a to do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou, v opačnom prípade to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy a dôvod na 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

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: 12 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 15 598,80 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.
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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 29.07.2019 13:12:01

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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