Rámcová dohoda č. Z201922086_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK2020372596
SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SABRINA MODELLE, s.r.o.

Sídlo:

Pri Podlužianke 3, 93401 Levice, Slovenská republika

IČO:

36525685

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0915 799 888

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nepremokavé súpravy pre MsP vrátane ochranného obalu

Kľúčové slová:

Nepremokavá súprava, bunda a nohavice, ochranný obal

CPV:

18220000-7 - Odevy chrániace pred počasím; 18221000-4 - Nepremokavé odevy;
18300000-2 - Odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 18222000-1 Firemné odevy; 18222200-3 - Komplety

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Predmetom zákazky je dodanie nepremokavých súprav – bunda s nohavicami pre príslušníkov MsP
využívajúcich počas výkonu služby v daždivom počasí vrátane ochranného obalu.

Funkcia
Nákup praktickej dvojdielnej vodeodolnej súpravy v tmavomodrej farbe pre príslušníkov MsP.
Technické vlastnosti

Jednotka

Nepremokavá súprava – bunda s nohavicami a s
ochranným obalom ako jeden KOMPLET

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Popis

Praktická dvojdielna vodeodolná súprava v tmavomodrej farbe.
Všetky švy sú lepené.

Odolnosť proti prenikaniu vody

min. 10 000 mm (EN ISO 811:2019)

Farba

Pantone 19-4025 TPX, Tmavomodrá, odchýlka farieb je do stupňa
4 sivej stupnice (STN EN 20105-A02)

Plošná hmotnosť

85 g/m2 +/- 5% (STN EN 12127:2000)

Materiálové zloženie v % osnova/útok

lícna vrstva 100% Polyamid, funkčná vrstva PU záter(PND
129-97-17)

Popis výrobku

Tkanina na výrobu nepremokavého kompletu
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Minimum

Maximum

Presne
200

Bunda

so zapínaním na zips s automotogombíkmi, 2 bočné vrecká s
príklopkou. V golieri bundy skrytá kapucňa, vyberateľná po
odopnutí zipsu.

Bunda

Spodok bundy so sťahovacou šnúrkou a zarážkami, k možnosti
stiahnutia. V rukávoch pod pazuchami sú odvetrávacie otvory.

Bunda

V spodnej časti rukávov začína 1 cm od okraja reflexný pásik v
šírke 2,5 cm našitý na pásiku z rovnakého materiálu ako základný
materiál bundy,

Bunda

s možnosťou regulovaného zapnutia na obojstranný
automotogombík 3 ks pre viditeľnosť aj skryté prevedenie reflexnej
pásky.

Bunda

na prednej ľavej strane pod sebou umiestnená reflexná potlač
MESTSKÁ s veľkosťou písma 1,5 cm a POLÍCIA s veľkosťou
písma 2 cm

Bunda

a na chrbte pod sebou reflexná potlač MESTSKÁ s veľkosťou
písma 3 cm a POLÍCIA s veľkosťou písma 4,5 cm.

Bunda

Na prednej ľavej strane nad potlačou našitý suchý zips mäkká časť
3 x 2 cm na číselné označenie.

Nohavice

pevný pás v šírke 4 cm so sťahovacou šnúrkou a zarážkami, k
možnosti stiahnutia v páse. Na prednej strane našitý do výšky 20
cm a v šírke 2 cm suchý zips s automotogombíkom.

Nohavice

Dva otvory v mieste bočných vreciek. Na spodkoch nohavíc z
vonkajšej strany je našitý zips k možnosti rozšírenia spodnej
nohavicovej časti do výšky 40 cm.

Ochranný obal

Ochranná súprava je veľmi ľahká a zbaliteľná do taštičky z
rovnakého materiálu. Taštička (ochranný obal) s rozmermi 27 x 32
cm, uzatváranie na zips.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cenová ponuka zahŕňa DPH, balné, dopravu na miesto dodania a vyloženie tovaru v mieste jeho dodania (ktoré bude
uvedené úspešnému uchádzačovi/Dodávateľovi). Tovar musí byť nový, nepoužívaný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neuzavrieť zmluvu/RD v prípade, ak ponuku predloží iba jeden uchádzač.
Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 dní od uzavretia zmluvy podrobný rozpočet a základný technický popis ponúkaného
tovaru.
Dodávateľ svoju technickú spôsobilosť preukáže predložením vzorky ponúkaného tovaru - 1 súprava (veľkosť č. XL na výšku
185 cm) spolu so skúšobným protokolom vystavený akreditovanou autorizovanou skúšobňou potvrdzujúcim technickú
špecifikáciu predmetu zákazky, z ktorého je zrejmé, že výrobky a ich materiály spĺňajú požadované parametre a výrobky sú
zdravotne nezávadné. Uchádzač predloží doklady ako originál alebo úradne osvedčené kópie. Doklady sa musia predložiť v
pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložiť do slovenského jazyka. Protokoly nesmú byť staršie ako jeden rok odo dňa ich
vydania.
Predložená vzorka musí byť označená notifikovanou osobou priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu a vyhlásením
zhody. Uchádzač predloží vzorky + doklady do 14 dní od uzavretia rámcovej dohody.
Dodávateľ predložením vzorky s dokladmi prehlasuje, že ním ponúkaný tovar zodpovedá technickým požiadavkám
objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ predloží vzorku tovaru, ktorá nezodpovedá technickému popisu a nie je v súlade s predloženými
dokladmi, prípadne nepredloží vzorku spolu s požadovanými dokladmi v stanovenom termíne, bude objednávateľ toto
považovať za podstatné porušenie rámcovej dohody.
Každá súprava bude balená v taštičke - ochrannom obale, PE sáčku a v krabici. Na každej bunde, nohaviciach a taštičke budú
umiestnené symboly, údaje o výrobcovi a veľkosti danej súpravy.
Veľkostný sortiment – od S po 4XL pre výšku 165/170/175/180/185/190/195 cm.
Počty základných veľkostí budú upresnené len úspešnému dodávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť pri
objednávke veľkostný sortiment podľa aktuálnej potreby bez zmeny ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť
objednávku veľkostného sortimentu podľa aktuálnej potreby bez zmeny ceny avšak s minimálnym odberom v hodnote 300,Eur s DPH.
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Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok od objednávateľa, kde bude uvedené množstvo tovaru a
číselné veľkosti tovaru. Lehota dodania tovaru bude do 4 týždňov od doručenia objednávky. Dodanie je možné len v
pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 2 hodiny
vopred.
Dĺžka splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, dodací list. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní
predmetu zákazky na základe doručenej faktúry spolu s dodacím listom s uvedením celkovej ceny s DPH.
Objednávateľ má možnosť v období trvania RD objednať na základe čiastkových objednávok plné množstvo 200 ks súprav
avšak platí, že úspešný uchádzač/Dodávateľ bude fakturovať a tým si aj nárokovať iba skutočný stav objednávok - za
podmienky minimálneho odberu v hodnote 300,- Eur s DPH.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

príloha .doc

príloha .doc

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Gunduličova 10

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

ks

Požadované maximálne
množstvo:

200,0000

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: 11 666,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 000,00 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.
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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 19.07.2019 17:10:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SABRINA MODELLE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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