
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201637790_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika

42317673

2024134453

0911066991

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK17 7500 0000 0040 1316 2795

SK2022096934

2022096934

36349631

Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika

R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

0905718897

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Pracovné odevy, pracovná obuv

montérky, pracovná obuv, čiapky, zásteryKľúčové slová:

18110000-3 - Pracovné odevy; 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky;
18830000-6 - Ochranná obuv; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksPoložka č.1. Pánske monterkové nohavice na traky veľkosť 56(L)

1ksPoložka č.1. Pánske monterkové nohavice na traky veľkosť 54(L)

1ksPoložka č.1. Pánske monterkové nohavice na traky veľkosť 48(M)

1ksPoložka č.1. Pánske monterkové nohavice na traky veľkosť 58(XL)

1ksPoložka č.1. Monterková súprava (nohavice do pása + blúza) veľkosť 52
(L)

2ksPoložka č.2. Bunda reflexná zimná veľkosť L

1ksPoložka č.2. Bunda reflexná zimná veľkosť XL

1ksPoložka č.2. Bunda reflexná zimná veľkosť M
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1ksPoložka č.2. Bunda reflexná zimná veľkosť XXL

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť č.8,5/42

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť č.7,5/41

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť č.7/41

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť č.9,5/44

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť č.8/42

2párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť 42

2párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť 43

2párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť 45

1párPoložka č.3. Pracovná obuv pánska veľkosť 47

0párPoložka č.4. Rukavice pracovné

1ksPoložka č.5. Pracovný plášť dámsky veľkosť č. 63, farba biela

1párPoložka č.6. Biele zdravotné sandále s uzavretou špicou veľkosť č. 41

2párPoložka č.6. Biele zdravotné šľapky s uzavretou špicou veľkosť č. 39

1ksPoložka č.7. Flisová vesta dámska veľkosť č. 63, farba biela

1ksPoložka č.8. Nohavice dámske veľkosť 56

1ksPoložka č.8.  Gastro nohavice pánske, 100% bavlna, veľkosť 54

1ksPoložka č.8. Gastro nohavice pánske, 100 % bavlna,  veľkosť 62

1ksPoložka č.9. Biela košeľa s krátkym rukávom dámska veľkosť 54

1ksPoložka č.9. Biela košeľa s krátkym rukávom dámska veľkosť 46

1ksPoložka č.9. Biela košeľa s krátkym rukávom dámska veľkosť 56

3ksPoložka č.10. Kuchárska zástera, veľkosť univerzálna, do pásu, farba
červená,

1párPoložka č.11. Topánky dámske veľkosť č. 35

1párPoložka č.11. Topánky dámske veľkosť č. 36

4párPoložka č.11. Topánky dámske veľkosť č. 38

2párPoložka č.11. Topánky dámske veľkosť č. 39

2párPoložka č.11. Topánky dámske veľkosť č. 40

1párPoložka č.11. Topánky pánske veľkosť č. 45

4ksPoložka č.12. Rondon s lemovaním dámsky veľkosť M

5ksPoložka č.12. Rondon s lemovaním dámsky veľkosť XL

1ksPoložka č.12. Rondon s lemovaním dámsky veľkosť XXL

1ksPoložka č.12. Rondon s lemovaním pánsky veľkosť XXL

11ksPoložka č.13. Zástera biela pogumovaná

11ksPoložka č.14. Zástera biela plátená

11ksPoložka č.15. Čiapka pracovná, biela, sieťový vrch, šilt, v zadu gumička,
100% bavlna+100% polyester

1ksPoložka č.16. Tričko s krátkym rukávom svetlomodré dámske veľkosť L

1ksPoložka č.17. Kadernícka zástera do pásu na strihanie (dlhá), farba
čierna

1ksPoložka č.18. Tričko s krátkym rukávom biele dámske veľkosť L

1ksPoložka č.18. Tričko s krátkym rukávom biele dámske veľkosť XL

1párPoložka č.19. Topánky dámske veľkosť 42

1párPoložka č.19. Topánky dámske veľkosť 39
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1ksPoložka č.20. Nohavice dámske veľkosť XL

1ksPoložka č.20. Nohavice dámske veľkosť XXL

2ksPoložka č.21. Nohavice dámske veľkosť M

3ksPoložka č.21. Nohavice dámske veľkosť L

5ksPoložka č.21. Nohavice dámske veľkosť XL

1ksPoložka č.21. Nohavice dámske veľkosť XXL

3ksPoložka č.22. Tričko dámske veľkosť M

2ksPoložka č.22. Tričko dámske veľkosť L

4ksPoložka č.22. Tričko dámske veľkosť XL

2ksPoložka č.22. Tričko dámske veľkosť XXL

1párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 36

3párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 37

1párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 38

3párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 39

1párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 40

2párPoložka č.23. Topánky dámske veľkosť 41

2ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 38

6ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 40

4ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 46

4ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 48

2ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 50

2ksPoložka č.24. Nohavice dámske biele veľkosť č. 56

2ksPoložka č.24. Gastro nohavice pánske biele, 100 % bavlna,  veľkosť č.
52

1ksPoložka č.25 Zdravotné šľapky s uzavretou špicou, dierkované , veľkosť
39, farba tmavá

3ksPoložka č.26 Pracovná čiapka šiltovka s nastaviteľným patentom, bez
potlače, farba červená

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

monterkové nohavice s trakmi s náprsenkou, zosilnené
zdvojené kolená pre vloženie nákoleníkov, kovové zipsy a
cvoky, reflexné doplnky, 100% bavlna, 275g/m2, farba
tmavomodrá,

Položka č.1

súprava-nohavice do pásu, modré zosilnené zdvojené
kolená pre vloženie nákoleníkov, kovové zipsy a cvoky,
pútko na kladivo, kovové zipsy, 100% bavlna, 275 g/m2,
farba tmavomodrá,

Položka č.1

súprava - bunda - moderný strih, kovové zipsy, reflexné
doplnky, farba tmavomodrá, 100% bavlna, 275 g/m2

Položka č.1

výstražná bunda, zateplená, 2 v 1, do pása, odolná proti
vode, odopínacie rukávy, kapucňa v golieri, elastický
spodný lem, lepené švy, 100% polyester Oxford, podšívka
100% polyester, farba zltá

Položka č.2

členková obuv, zvršok z hydrofóbnej lícovej hovädz. usne
Nubuk v hr. 2,0-2,2 mm, podšívka Tebox trojrozmernej
konštrukcie, vymeniteľná anatomická antibakeriálna stielka
absorbujúca vlhkosť,

Položka č.3

podošva CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám,
antistatická, norma EN ISO 20345, slovenský výrobok

Položka č.3

dámsky plášť so zapínaním na gombičky, s vreckami, dlhé
rukávy, 100 % bavlna

Položka č.5

dámske zdravotnícka obuv biela , ortopedické s koženou
stielkou, vytvorené s usne

Položka č.6
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pracovná vesta fleecová. s dvoma vreckami a náprsným
vreckom, zapínanie na zisp

Položka č.7

dámske biele bavlnené nohavice do gumičky, pevný pás v
zadnej časti do gumy, dve postranné vrecká. bočné
zapínanie na gombíky, materiál plátno 100% bavlna 145
g/m2,  pánske kuchárske nohavice klasické

Položka č. 8

plátená, s jedným vreckom na ľavej stranePoložka č.9

kožené s plnou špicou, perforované s polohovateľným
pásikom okolo päty, zvršok z prírodnej licovej usne,
antistatická, protišmyková PU podošva, 10 ks dámske a 1
ks pánske, priložený obrázok

Položka č.11

kuchársky rondon, lemovaný tmavšia zelená, krátky rukáv,
100% bavlna, 230g/m2, 10 ks dámsky a 1 ks pánsky,
gombíky súčasťou

Položka č.12

pevná okolo krku, (nie šnúrka), molino s nánosom
plyvinylchloridu, 180 g/m2

Položka č.13

s klipovým zapínaním okolo krku, s dvojdielnymi vreckami,
farba tmavšie zelená, veľkosť univerzálna

Položka č.14

tričko dámske bez potlače, 100% bavlna, gramáž 180 g/m2,
krátky rukáv, farba svetlomodrá, guľatý výstrih, spevnený

Položka č.16

tričko dámske bez potlače, 100% bavlna, gramáž 180 g/m2,
krátky rukáv, farba biela, guľatý výstrih, spevnený

Položka č.18

zdravotné korkové sandále, farba biela s anatomicky
tvarovanou stielkou, s dvomi nastaviteľnými pásikmi a
rovnou podrážkou, zvršok z lícovej kože, perforovaná
stielka z hovädzej semišovej kože,

Položka č.19 a položka č. 23

dámske nohavice elastické s prídavkom spandexu, pružný
pás so všitou gumou, dve všeté predné vrecká, 95 %
bavlna, 5% spandex, 200g/m2, farba čierna

Položka č. 20 a 21

tričko dámske bez potlače, 100% bavlna, gramáž 180 g/m2,
krátky rukáv, farba tmavomodrá, guľatý výstrih, spevnený

Položka č.22

dámske nohavice elastické s prídavkom spandexu, pružný
pás so všitou gumou, dve všité predné vrecká, 95 %
bavlna, 5 %  spandex, 200g/m2,  farba biela,

Položka č. 24

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Každý ks musí obsahovať technické vlastnosti a hodnoty/charakteristika, ktoré sú uvedené

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na mieste plnenia/do priestorov objednávateľa

Vrátane ceny za dopravu

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy

Požadujeme dodanie plnenia v pracovných dňoch  od 7,00 hod. do 12,00 hod. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky
podľa telefonickej alebo e-mailovej objednávky maximálne do jedného mesiaca odo dňa objednania. Presný deň si určí dodávateľ s
objednávateľom. Ide o jednorázový odber.

Objednávateľ si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade nevyhovujúcej veľkosti za menšie, alebo väčšie číslo a prípadná výmena
tovaru nemá vplyv na celkovú cenu zákazky. Výmenu zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady do 7 pracovných dní.

Tovar požadujeme dodať nový, nevystavovaný, nepoužívaný, nereklamovaný, v prvej akostnej triede. Tovar musí byť zabalený v
originálnom balení.

Záruka na tovar minimálne dva roky.

Požadujeme rozpis podľa jednotlivých položiek s uvedením jednotkovej ceny bez DPH, samostatne DPH a následne cenu aj s DPH
do 7 dní.

Objednávateľ uhradí sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom
finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania platnej sumy na účet
dodávateľa. Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny bez DPH, DPH a s DPH

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od uzavretia zmluvy doručil (e-mailom)
objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v OF sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok
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UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Položka č.2.jpgPoložka č.2

Položka č.6.jpgPoložka č.6

Položka č.3.jpgPoložka č.3

Položka č.11.jpgPoložka č.11

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

Banská ŠtiavnicaOkres:

Banská ŠtiavnicaObec:

Kolpašská 1586/9Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

21.11.2016 10:19:00 - 25.11.2016 10:21:00

Jednotka: súbor položiek

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 977,42 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 372,90 EUR4.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 11.11.2016 11:00:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3
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