Rámcová dohoda č. Z201841653_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, 04219 Košice, Slovenská republika
44518684
2022722075
SK2022722075
SK5102000000003072566955
0557871353

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VEREX-ELTO, a.s.

Sídlo:

Priemyselná 22, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

31580289

DIČ:

2020428476

IČ DPH:

SK2020428476

Číslo účtu:

SK6811000000002624714035

Telefón:

044 547 47 54

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu

Kľúčové slová:

Elektroinštalačný materiál, zásuvka, vypínač, skúšačka, istič, kábel, lišta, zámok, tlmivka,
žiarovka, trubice, štartér, senzor,

CPV:

31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Svietidlo strop. 2x58W IP 20LLX258 AL EVG

ks

20

Svietidlo senz. 1x60W IP 44

ks

20

Svietidlo vonkajšie s čidlom T-259

ks

20

Svietidlo pol. UFO 1x60W IP 20

ks

20

Svietidlo UFO 1x60W IP 20

ks

40

Svietidlo Plaf. 2x40W+senzor IP20Fogler

ks

10

Svietidlo WL 3011 18W

ks

5

Svietidlo 1x36W IP20

ks

5

Svietidlo neon. 2x36W, IP 65 120cm

ks

15

Svietidlo neon. 2x36W, IP 20 120cm MIRA

ks

15

Svietidlo strop. žiarivkové 2X36w, IP40,/IP20/plný kryt
EVG

ks

20

Reflektor LED 30W IP 44,65

ks

15
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Minimum

Maximum

Presne

Izolačná paska elek. rôzne farby

ks

200

Kabel CYKY J5x 6 pevné

m

100

Kabel CYKY J3x 1,5

m

500

Kabel CYKY J3x 2,5

m

500

Vodič CY H07V-U 10mm zelenožltý

m

100

Vodič CY 6 zelenožltý

m

100

Vodič CY 6 modrý

m

100

Vodič CY H07V-U čierny

m

100

Neón. trubica 150cm, 58W

ks

10

Neón. trubica 60cm, 18W

ks

50

Neón. trubica 120cm, 36W

ks

50

Lišta elek. 40x20

m

100

Lišta elek. 40x40

m

100

Lišta elek. 20x20

m

100

Lišta prepoj.3 pol. 1000mm

ks

5

Lišta prepoj.1 pol. 1000mm

ks

5

Zásuvka dvojitá IP44

ks

10

Zásuvka 1-nas. IP44

ks

10

Zásuvka 2 zasuv.polozap.Z3221Gbiela

ks

40

Vypínač 1-nas.IP 44

ks

20

Vypínač č. 6 4FN 575 05.901 plyt. krab.

ks

40

Vypínač č. 5 4FN 575 02.901 plyt. krab.

ks

40

Vypínač č. 1 4FN 575 00.901 plyt. krab.

ks

40

Vypínač č. 1 4FN 575 12.901

ks

20

Kabel CYKY 4 x 1,5

m

100

Kabel CYKY J5 x 2,5

m

100

Kabel CYKY J5 x 4

m

100

Kabel CYKY J3 x 6 čierny

m

100

Kabel CY 6 H07V-U žltozelený

m

100

Kabel H05RR-F 5G 4G 2,5

m

100

Stupačková svorka 1p. 16mm SVK + kryt.

ks

20

Dutinky Wago SKAT.W uni 3x4,0 221 413

ks

100

Svorka Wago 5/2,5

ks

100

Istič 1 pol. 16A

ks

10

Istič 1 pol. 10A

ks

10

Kryt ističa 1pol.s kolíkom

ks

40

Domáci telefón Tesla Stropkov 4FP21101

ks

15

Žiarovka 40w bodová

ks

300

Žiarovka 60w bodová

ks

300

Žiarovka LED 10W E27 bulb VT- 1893

ks

15

Žiarovka LED 18W E 27 guľa 12cm

ks

10

Žiarovka ref 230V 14W PAR38W LED

ks

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej objednávky na plnenie od Objednávateľa - do 5
dní
Každá dodávka sa bude vykonávať na základe písomnej čiastkovej objednávky na plnenie objednávateľa zaslanej e-mailom
oprávnenému zástupcovi objednávateľa na adresu dodávateľa do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, pokiaľ v
príslušnej objednávke nebude uvedené inak.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia platnosti
Rámcovej dohody ( do 31.12.2018), podľa potreby objednávateľa.
Objednávateľ zašle dodávateľovi meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa, kontaktný e-mail a kontaktný telefón
zodpovedného zamestnanca za plnenie predmetu dohody do 2 dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.
Množstvá jednotlivých položiek predmetu Rámcovej dohody uvedenej v technickej špecifikácii sú predpokladané, určené
objednávateľom na stanovenie maximálnej výšky zdrojov. Plnenie predmetu Rámcovej dohody bude realizované na základe
skutočných potrieb objednávateľa, bez nároku na dodanie celkového predpokladaného množstva jednotlivých položiek
predmetu Rámcovej dohody.
Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá počas trvania rámcovej dohody . Objednávateľ si vyhradzuje právo
objednať za obdobie trvania rámcovej dohody väčšie, resp. menšie množstvá, ako sú uvedené v technickej špecifikácií a
taktiež aj iný podobný materiál maximálne však do výšky vysúťaženej celkovej zmluvnej ceny.
Podľa OPET verzia 3.4 čl. IV bod 4.4 ak v momente uzavretia Zmluvy nemá zápis Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za
splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo
jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zodpovedný za kvalitu plnenia predmetu dohody t.j. že dodávaný tovar spĺňa kvalitatívne
parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu, alebo schopnosť riadneho užívania a na
dodaný tovar poskytuje záruku 24 mesiacov.
Platby za plnenie dohody sa budú uskutočňovať po dodaní príslušného množstva tovaru objednávateľovi a to na základe
dodávateľom vystavených faktúr doručených objednávateľovi, pričom súčasťou faktúry bude aj dodací list podpísaný oboma
zmluvnými stranami. Predmetom fakturácie bude len skutočne dodané množstvo a druh tovaru na základe objednávky
objednávateľa.
Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu.
Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
Objednávateľ neakceptuje dodanie tovaru kuriérskou službou z dôvodu, že nie je možné skontrolovať obsah zásielky, ale len
neporušenosť balíka.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok a dôvod na odstúpenie objednávateľa od zmluvy - rámcovej dohody.
Táto Rámcová dohoda zaniká aj pred uplynutím času, na ktorý bola dojednaná , ak objednávateľ odoberie dohodnuté
pravdepodobné maximálne množstvo tovaru alebo vyčerpá vysúťaženú sumu.
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018, uvedenú v zmluvných podmienkach, prípadne do
vyčerpania sumy podľa tejto dohody a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Vyšné Opátske

Ulica:

Južné nábrežie č.13

Strana 3 z 4

3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
3

3.3

3.4

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

celok

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 190,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 5 028,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.10.2018 10:08:03
Objednávateľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VEREX-ELTO, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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