Rámcová dohoda č. 183/2022

Nákup, servisu, dodávka
spotľebného mateľiálu - náplní do hygienických zariadení - papieľové utierky do
zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače
uzatvorená v zmysle ustanoveni a $ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 5|3/l99I Zb. obchodný
zákonnik v zneni neskorších pľedpi sov
(ďalej aj ako
v pľíslušnomgľamatickom tvare)
',Dohodaoo

čl. l.

I

Kupujúci:
Sídlo:
z9stupený:
ICo:

Mesto Šal'a

Zmluvné strany

Námestie Sv. Trojice č.7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 30ó l85

Bankové spojenie: UniCľedit Bank Czech Republic
zal'raničnej banky
SK48 I I I I 0000 0066 2784 9005

IBAN:
DIČ:
telefon:
e-mail:

and Slovakia,

a's

pobočka

2O21O24O4T

+421 /0/31770 5981-4

mesto@sala.sk
(ďalej len ,,Kupujúci" v pľíslušnomgramatickom tvare)
2.

Predávajúci: Cľeatoľ Slovakia s.ľ.o.
Zapísaný v oR oS Bratislava

Sídlo:

I,

oddiel: Sro, VloŽkačislo:69562/B

Zámocká 3, Bľatislava 811 01
Pavol Ďurian - konateľ
45 950 903
2023164627
lČ
SK2023164627
Bankové spojenie: Prima banka
SK88 5600 0000 0047 6514 3001
cseco@cseco.sk

7,3stupený:

ICO:
DIČ:
opn:

IBAN:
e-mail:
J

(ďalej len,, Pr e dóvaj

úc i

" v pr

ís luš nom

gramatickom tvare)

(kupujúci a pľedávajúci d'alej spoločne aj ako ,,zmluvné strany'

gramatickom tvare)

v príslušnom

čl. n.
Úvodné ustanovenia
I

2

J

1

Táto Rámcová dohoda (ďalej len ,,Dohoda") sa vzatvárana základe výsledku verejného
obstarávania, ktoľé sa uskutočnilo podľa ust. $ ll7 zákona č,' 343120|5 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstaľávaní") a ust $ 7 Smernice mesta Šaľao verejnom
obstarávaní.
Podkladom pľe uzatvorenie tejto Dohody je viťazná ponuka Predávajúceho z prieskumu
tľhu vykonaného Kupujúcim v rámci verejného obstarávania podľa zápisnice
z prieskumu trhu zo dťla9.3.2022.
Učelom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností pľi plnení predmetu
zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie sluŽby s názvom: Nákup, seľvis, dodávka

spotľebného mateľiálu _ náplní do hygienických zariadení _ papieľovéutieľky do
zásobníkov na utierky, toaletný papieľ, dávkovače mydla, osviežovače",najmä, nie
však výlučne ceny a pľedpokladaného mnoŽstva dodávaného tovaru na základe tejto

4

Dohody.
Predávajúci vyhlasuje, Že činnosti, ktoľó sú predmetom jeho plnenia podl'a tejto Dohody
spadajú do predmetu jeho podnikania a dodávaný tovar nadobudol v súlade so všeobecne
záv äznými právnyn i predpi smi.

CI. III.
Predmet plnenia a doba trvania Dohody
Predmetom tejto Dohody je závázok Predávajúceho dodať Kupujúcemu spotrebný
materiál - náplne do hygienickýchzanadení - papierové utieľky do zásobníkov na utierky,
toaletný papier, dávkovače mydla, osvieŽovače, v ľozsahu špecifikácie uvedenej v opise
zákazky a jednotkových cien uvedených v poloŽkovom rozpočte podľa Prílohy č. l tejto
Dohody azélväzokKupujúceho zaplatit'Pľedávajúcemu kúpnu cenv za Tovar podľa čl.
V. tejto Dohody.
2

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitúod 15.4.2022 do vyčerpania finančnéholimitu
objednávatel'a v sume 23 000 EUR vľátane DPH, ľesp. do l2 kalendárnych mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnostitejto Dohody, podl'a toho, ktorá z týchto pľávnych
skutočností nastane skôr.

J

Tovaľom sa na účelytejto Dohody sa rozumejú príslušnénáplne do hygienických
zanadeni špecifikované v Prílohe č. l tejto Dohody, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasťtejto
Dohody. Počet náplní uvedených v bode č. 2 Prílohy č. 1 tejto Dohody je uvedený ako
predpokladané mnoŽstvo kusov za jeden rok, pľičompredpokladané mnoŽstvo kusov sa
môŽe menit' podľa aktuálnych potri eb Kupuj úceho.

4

Zmluvne strany sa výslovne dohodli, Že dodávky Tovaru sa budú realizovat' na základe
písomných záväzných objednávok Kupujúceho pre jednotlivé miesta plnenia podľa čl.
IV. ods. 5 tejto Dohody. Kupujúcemu nevyplýva ztejto Dohody povinnost' Tovar
objednat'a kúpiť.

čt. ry.

Podmienky dodávky a odberu tovaru a miesto plnenia
I

Podmienkou dodania Tovaru podľa čl. III. ods. 4 tejto Doho dy zo strany Pľedávajúceho

je písomná záv'ázná objednávka Kupujúceho. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že
Kupujúci je oprávnený uskutočniťobjednávku Tovaru písomne, telefonicky alebo

prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je povinný teleťonickú objednávku písomne potvrdiť
najneskôr na druhý deň po telefonickej objednávke a rovnako je Predávajúci povinný e_
mailom potvrdit'prijatie záväznej objednávky od Kupujúceho najneskôr na druhý deň po
tom, čo mu bola e-mailom doručená objednávka Kupujúceho. objednávka sa stane
záváznoupre obe zmluvne stranypľi písomnej objednávke jej pľeukázateľným doručením
Predávajúcemu, pri telefonickej objednávke preukázateľným doručenímjej písomného
potvľdenia Pľedávajúcemu a pri e-mailovej objednávke jej e-mailovým potvrdením
Predávajúcim'

1

2.

Predávajúci je povinný dodat'Tovar v lehote najneskôr do troch (3) dní odo dňa
doručenia zäväznej objednávky Predávajúcemu. Zmluvné strany sa môŽu od lehoty
dodania uvedenej v tomto článku Dohody písomnou dohodou odchýliť.

J

Predávajúci sazaväzujebez zbytočnéhoodkladu písomne, telefonicky alebo zaslanírn emailu informovat'Kupujúceho o vzniku akejkol'vek udalosti, ktoľá bľáni alebo by mohla
bránit', st'aŽuje alebo by mohla st'ažiťdodanie Tovaru v lehote dodania dohodnutej podľa
čl. IV. ods. 2 tejto Dohody s dôsledkom jej predĺŽenia. Taketo oznámenie musí byt
Kupujúcim v lehote troch (3) pracovných dní písomne potvrdené jedným zo spôsobov
uvedených v prvej vete tohto ustanovenia Dohody s účinnosťoupodl'a čl. IV. ods. l tejto
Dohody. Ak dôjde zo strany Predávajúceho k predĺŽeniu lehoty dodania dohodnutej
podľa čl. v. ods. 2 tejto Dohody, nie je tým dotknutá povinnosť Predávajúceho zaplatit'
zmluvnú sankciu za omeškanie podl'a čl. VI. tejto Dohody s výnimkou pľípadov, keď
k omeškaniu dodania došlo pôsobením vyššej moci. Vyššoumocou Sa pre účelytejto
Dohody rozumie udalosť pri vynaloŽení všetkej staľostlivosti nepredvídateľná azárovei
pri vynaloŽení všetkéhomoŽného úsilia neodvľátiteľná.

4

Pľedávajúci nie je oprávnený upraviť alebo inak pozmeniť druh alebo mnoŽstvo Tovaru,
ktoý bol Kupujúcim vyšpecifikovaný v konkľétnej záväznej objednávke. Ekvivalenty
jednotlivých druhov tovaru sú prípustnélen po vzájomnej dohode zmluvných strán,
pľičomtieto musia byt v ľovnakej alebo vyššejkvalite a cena ekvivalentov nesmie by'
vyššiaako cena pôvodného druhu Tovaru.

5

Pľedávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar na adresy:
Mestský úrad v Šali,Nám. Sv. Trojice 7, g27 l5 Šaľa,kontaktná osoba: Dľahomíra
Fábiková, 03l/170 59 81-3, kl.414, e-mail: fabikova@sala.sk,
b) Spoločenský dom Veča, Pribinovo námestie, 927 05 Šal'a - Veča, kontaktná osoba:
Jaroslav Rácz,0911 608 398, e-mail: racz@sala.sk,
c) Zimný štadión, Vĺĺhová|006/17 , 927 0l Šaľa,kontaktná osoba: Jaroslav Rácz, 09 ĺ l
608 398, e-mail: racz@sala.sk,

a)

d) Mestská Športová hala, Horná 30, g27 Ol Šaľa,kontaktná osoba: Alexander

Boltenkov, 0905 393 93 1, e-mail: boltenkov@sala.sk,
e) Mestská polícia, Hollého g, g27 05 Šaľa- Veča, kontaktná osoba: Alena KuŽelová,
031/770 67 77, e-mail: kuzelova@sala.sk,
0 Mestský cintorín Šaľa,Hlavná 44, g27 Ol Šaľa,kontaktná osoba: Katarína
Y inczeová' 09 1 l 653 l 25, e-mail : vinczeova@sala.sk
(ďalej len ,,miesto plnenia"). Prípadnúzmenu adľesy miesta plnenia oznámi Kupujúci
Pľedávajúcemu spôsobom podľa čl. v. ods. 1 tejto Dohody.

6'

Za nadne dodaný Tovar sa povaŽuje Tovaľ dodaný riadne, včas bez akýchkol'vek vád
alebo tiarch, vbezchybnom stave avkvalite podľa príslušnýchnoriem avšeobecne
záväzných pľedpisov a v súlade s ustanoveniami tejto Dohody' Predávajúci sazaväzuje
spresniť termín dodania najneskôr 24 hodín pľed jeho dodaním, ak sa zmluvné strany

nedohodnú inak.
7

t1
(

Predávajúci je povinný dodať Tovaľ spolu s dodacím listom, ktoý Kupujúci po
odkontrolovaní mnoŽstva, druhu, kúpnej ceny jednotlivých poloŽiek, ich kvality
a dohodnutého spôsobu balenia Tovaru Predávajúcemu písomne potwdí. Podmienky
dohodnute v tejto zmluve sú neoddeliteľnou súčast'oukaždej potvrdenej objednávky.

8

Dodací list musí obsahovat':
a) označenie Pľedávajúceho a Kupujúceho,
b) presné označenie a mnoŽstvo dodaneho Tovaru,
c) cenu Tovaru bez uvedenia dane z pndanej hodnoty (ďalej aj ,,DPH") a cenu Tovaru

d)

Záväzok Predávajúceho dodať Tovar podl'a objednávky sa povaŽuje za splnený dňom
odovzdania Tovaru Kupujúcemu v lehote podl'a čl. ry. ods. 2 tejto Dohody a písomným
potvľdením dodacieho listu Kupujúcim. Kupujúci je pri potvrdzovaní dodacieho listu
zastúpený ním poverenými osobami uvedenými u čl. IV. ods. 5 tejto Dohody.

9

l0.
l

vrátane DPH a
dátum a miesto dodania aprevzatiaTovaru.

1.

Vlastnícke právo k Tovaru dodanému na zák|ade objednávky a nebezpečenstvo škody na
Tovare prechádza na Kupujúceho dňom písomného potvrdenia dodacieho listu.
Nedodanie Tovaru Pľedávajúcim v lehote dlhšej ako jeden ťýždeňpo lehote uvedenej
v čl. IV. ods. 2 tejto Dohody sa považuje za podstatné porušenie Dohody zo strany
Pľedávajúceho a opľávňuje Kupujúceho odstupit' od Dohody.

Čl. v.
Cena a platobné podmienky
I

Cena Predmetu plnenia podľa v čl. III' tejto Dohody je stanovená na zák|ade výsledku
prieskumu trhu a úspešnej ponuky Pľedávajúceho ako viťaznéhouchádzača, v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskoľšíchpredpisov a vyhláškou č).8711996
Z. z.,ktorcu sa vykonávazákon č,. |8/1996 Z. z. o cenách v znení neskoľŠíchpľedpisov
vo výške:
Celková cenabez DPH:
17.954,033
EUR,

20%DPH:
Cena s DPH:

3.590,807
21.544,84

EUR,
EUR.

Slovom: dvadsat'jedentisícpäťstoštyridsaťštriEUR a osemdesiatštyri centov.
2

Jednotková cena jednotlivých poloŽiek Tovaru je záv'azná a nemenná počas celej doby
trvania tejto Dohody a sú v nej obsiahnuté všetky náklady Predávajúceho súvisiace
s ľiadnym plnením predmefu tejto Dohody vtátanenákladov spojených s dodaním Tovaru
do miesta plnenia.

J

V prípade, ak sa počas doby tľvania tejto Dohody pľestane niektorý Tovaľ uvedený
v Prílohe č. 1 tejto Dohody vyrábať (Tovaľ bude nedosfupný na trhu), Pľedávajúci je
povinný ho po dohode s Kupujúcim nahradiť in1im qýĺobkom ľovnakej, lepšej alebo
poľovnateľnej kvality a v ľovnakej alebo niŽšej kúpnej cene vyradeného Tovaru.

4.

I

Fakturácia bude uskutočnená úpo dodaní Tovaru podl'a objednávky Kupujúceho a jeho
prevzatí Kupujúcim' Predávajúci sa zavázuje vystavovat' ťaktury za dodané plnenie pre
každémiesto plnenia podľa čl. IV. ods. 4 tejto Dohody. Podkladom pre vystavenie faktúry
bude dodací list potvrdený podľa čl' IV' ods. 7 a ods. 9 tejto Dohody.

5

Uhrada zakaždu uskutočnenúdodávku Pľedmetu plnenia sa uskutoční bezhotovostným
prevodom na účetPredávajúceho, a to na základe ťaktúryPredávajúceho doručenej
Kupujúcemu so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

6.

Kupujúci zaplati Predávajúcemu len za skutočne dodaný a prevzatý Tovar. Faktuta za
dodaný Tovar musí obsahovať všetky náleŽitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovat'
všetky náleŽitosti určenépodl'a predchádzajúcej vety alebo k nej nebudú priloŽené všetky
poŽadované doklady, Kupujúci je oprávnený faktúru vľátiť Pľedávajúcemu na opravu.
V takomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti
fakrury podl'a čl. V. ods. 5 tejto Dohody začne plynúťdňom nasledujúcim po dni
doručenia opravenej faktúry do sídla Kupujúceho.

7

Predávajúci berie na vedomie' Že Kupujúci neposkýuje Žiadne pľeddavkove anizálohove
platby v súvislosti s pľedmetom plnenia tejto Dohody.

cr. vI.
Sankcie
I

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru v lehote podľa čl. IV. ods. 2 tejto
Dohody má Kupujúci právo na zaplatenie úroku z omeškania vo ýške 0,05 yo z kúpnej
ceny objednávky, s dodaním Tovaru podľa ktoľej je Predávajúci v omeškaní,ato za
každý aj zač,atý deň omeškania s dodaním Tovaru až do jeho dodania, ak sa zmluvné
stľany nedohodnú inak.

2

V prípade omeškania Kupujúceho s úhľadoufaktury má Predávajúci právo nazaplatenie
úľokuz omeškania vo výške rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe Euľópskej

centrálnej bankyplatnej k prvému dňu omeškania s plnením peňaŽného záväzkuzvýšenej
o 9 percentuálnych bodov; takto určenásadzbaúrokov z omeškania platí počas celej doby
omeškania s plnením peňaŽného zäväzku.
J

T;imto článkom nie sú dotknuté náľoky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušenímpovinnosti vypl1ŕvajúcej z tejto Dohody druhou zmluvnou
stranou. V prípade vzájomných náľokov môŽu byt' tieto nároky vzájomne započitane
v súlade s ust. $ 358 a násl. obchodného zákonníka.

ct. vII.
Záručnépodmienky a zodpovednost'za vady
Pľedávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada Tovaru stane zjavnou
aŽ po tomto čase' Povinnosti Pľedávajúceho vypl;ývajúce zo záruky za akosť Tovaru |ŕm
nie sú dotknuté. Predávajúci taktieŽ zodpovedá za akúkoľvekvadu, ktorá vznikne po
uvedenej dobe, ak je spôsobená porušenímniektorej z povinností Predávajúceho podl'a
tejto Dohody.
2.

,lL

Kupujúci je povinný vady Predávajúcemu oznámiť bez zbýočnéhoodkladu po tom, čo
sa o nich dozvedel a to prostľedníctvom doporučeneho listu doručenéhona adresu sídla

vád uskutočngn{
prostredníctvom e-mailu musí byt'následne zo strany Kupujúceho potvľdené do päť(5)
pracovných dní prostredníctvom doporučenéholistu doručenéhona adresu
Predávajúceho.
Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu. oznámenie

J

a

Pľedávajúci je povinný v rámci zŕlručnejdoby odstľániť všetky vady Tovaru v súlade
s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonnika na vlastné náklady, a to najneskôr
do 48 hodín odo dňa doručenia ľeklamácie' ak sa zmluvné stľany písomne nedohodnú
inak.

4

Predávajúci výslovne poskytuje Kupujúcemu na celý predmet plnenia na základe tejto
Dohody záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa' kedy na Kupujúceho pľešlo
nebezpečenstvo škody na predmet plnenia.

Čl. vul.
Ukončenie Dohody
Zmluvný vzt'ah za|ožený touto Dohodou je možnéukončiťpred uplynutím termínu
dohodnutého v súlade s čl. III' tejto Dohody iba po vzájomnej písomnej dohode obidvoch
zmluvných strán.
2.

Kupujúci môže okamŽite odstúpit' od tejto Dohody, ak Predávajúci nesplní zmluvné
podmienky uvedené v tejto Dohode, pričom účinnosťodstupenia nastáva dňom doručenia
oznámenia o odstupení od tejto Dohody Pľedávajúcemu.

čt. x.

Záverečné ustanovenia
1

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnost'dňomnasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Kupujúceho v zmysle ustanovenia $ 47 ods. l zákonač.40/1964 Zb. obéiansky zákonník
v zneni neskorších pľedpisov v platnom zneni v spojení s ustanovením $ 5a zžkona č.
2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciém ao Zmene a doplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

2

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Dohody po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle Kupujúceho.

3

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Dohody môže dôjst' len po vzájomnej dohode

zmluvných strán foľmou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutárnym
orgánom obidvoch zmluvných strán alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

h

4.

Práva a povinnosti neupľavenétouto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodneho zákonníka. a ostatnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi platnými
a účinn;fmi na územíSR.

5

Zmluvné strany sa zaväzuju, Že si budú poskýovať potľebnú súčinnost'pri plnení
záväzkov ztejto Dohody anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach

potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Dohody,najmävzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležitéokolnosti.

Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr

6.

stratia účinnosť,nie je t;ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije uprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje

zmyslu a účelutejto Dohody, pokiaľ pn uzatváraní tejto Dohody zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

Neoddeliteľnou súčast'outejto Dohody

7

rozpočet Tovaru.

je Príloha č. 1 - Špecifikácia apoloŽkový

8

Táto Dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoýchPľedávajúci pľevezme
jedno (1) vyhotovenie a Kupujúci prevezme dve (2) vyhotovenia po jej podpise oboma
zmluvnými stranami.

9

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto Dohodu prečítali,porozumeli jej obsahu, a že
vyjadruje ich slobodne, určito aválžneprejavenú vôľu, Dohoda nebola uzatvorenáv tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje

podpisy.
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Funkčná a technická špecifikácia pľedmetu Plnenia

1.

Ná
Predmet

Predpokladané
mnoŽstvo
náplní
v kusoch za 1
ľok

Jednotková
cenabez

120

10,50

12,60

1260,00

1512,00

130

r0,74

12,89

1396,20

1675,70

260

9,56

1r,47

2485,60

2982,72

ó80

8,07

9,68

5487,60

6585,12

510

4,51

5,41

2300,10

2759,10

1050

3,64

4,37

3822,00

4588,50

130

9,24

I

1201,20

1441,70

Mydlová pena
1000 ml
osvieŽovač
vzduchu
Papieľové utierky
v rolke biele
Papierové utieľky
v rolke
Toaletný papier
biely priemer l9c:
Toaletný papieľ
priemeľ 19 cm

Pisoárové sitko

Náplň : penové mydlo

-

1

DPH

zalkus
EUR

v

náplň/min 1000 ml

Jednotková
cena
vrátane
DPH za I
kus v EUR

l, 09

Celková cena
bez DPH v

EUR

17954,030

Celková
cena
vrátane
DPH v EUR

21544,84

Náplň : toaletný papier 2- vrstvový, ekologický, z čistej celulózy, dávkovanie po útrŽku,
priemer kotuča min. 19 cm' resp. viac ako 200m
papierové utieľky biele 2 vľstvy, ekologický, z čistej celu|ozy, dávkovanie po útrŽku,
počet útľŽkovmin. 500 ks

Náplň: papierové utierky 2 vrstvy, ekologický, z čistej celulózy, dávkovanie po útľŽku'
počet útrŽkov min. 500 ks
toaletný papier biely 2- vrstvový, ekologický, z čistej ce|ulózy, dávkovanie po
útľŽku, pľiemer kotúčamin. 19 cm' resp. viac ako 200m

osviežovačvzduchu

:

Stála intenzita vône, cca 60 dní/náplň, neaeľosólove,bez napájania batériami.

Pisoáľové sitko

:

sitko, 60 dňová vôňa, ochľana proti enzýmu

\

