Kúpna zmluva č. Z201643482_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Zariadenie pre seniorov Komárno

Sídlo:

Špitálska 16, 94505 Komárno, Slovenská republika

IČO:

00352489

DIČ:

2021035874

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8211110000006619021005

Tel:

035 7732 696

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KORAKO plus, s. r. o.

Sídlo:

Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika

IČO:

43959954

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0915 977 179

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovné odevy a obuv

Kľúčové slová:

odevy, obuv, nohavice, tričko, bluzón

CPV:

18110000-3 - Pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Pracovné odevy a obuv
• Dodávka pracovných odevov a obuvi vrátane balenia, dopravy, vyloženia u odberateľa a všetkých nákladov spojených s
realizáciou zákazky

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Pánske perforované šľapky z povrstvenej usne, farba biela, veľkosti : č.
42 - 1 pár, 43-3páry
Dámske sandále, celo kožené s ortopedickou stielkou, uzavretou
perforovanou špicou so zadným pásikom, farba biela, veľkosti: č. 36- 1
pár, 37-1 pár, 38-3 páry, 39-2 páry, 40-1 pár, 41-1 pár
Dámske pracovné sandále, rehabilitačné, celo kožené,zadný pásik,
podošva zo styropor., farba biela, veľkosti : č. 36- 3 páry, 37- 7 párov,
38- 9 párov, 39- 17 párov, 40-13 párov, 41-6 párov, 42- 1 pár, 43 - 2
páry
Dámske tričko s krátkym rukávom, V výstrih, materiál: úplet, 100%
bavlna, 160g/m2, farba biela, veľkosti: S-1 ks, M- 5 ks, L- 3 ks, XL- 5ks,
XXL- 5 ks, XXXL-2ks

celá sada

1
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1
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Minimum

Maximum

Presne

Bluzón bielej farby s farebným lemom, vrchné vrecko na ľavej strane, 2x
spodné predné vrecká, materiál: pique úplet 170gr./m2, 100% bavlna,
veľkosti: S- 2 ks, M- 9ks, L- 9ks, XL- 23ks, XXL-1ks, XXXL- 3ks
Pánska polokošeľa biela s krátkym rukávom, úplet pique, voľná silueta s
bočnými švami. Zloženie: 200gr/m2, 65%bavlna, 35%polyester,
veľkosti: L-3 ks, XL-1 ks
dámske nohavice biele pohodlné moderného strihu, v páse do gumičky
so šnúrkou, 2 predné vrecká, materiál: Dura light, 195gr./m2. Veľkosti :
č. S- 5 ks, M- 22ks, L- 19ks, XL-13ks, XXL-6ks, XXXL- 2ks
dámske streč nohavice biele pohodlné moderného strihu, v páse do
gumičky , 2 predné vrecká, materiál: úplet jednolíci, 240gr./m2, 95 %
bavlna, 5% Lycra. Veľkosti : č. S- 5 ks, M- 22ks, L- 19ks, XL-13ks, XXL6ks, XXXL- 2ks
Pánske nohavice pohodlné moderného strihu biele, vpredu pevné v
páse, vzadu do gumičky, 2 predné vrecká, 1 zadné vrecko, materiál:
Dura light, 195 g/m2. Veľkosti : č.42 - 2ks, č. 44 - 2 ks
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Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ doručí kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy špecifikáciu
tovaru, rozpis jednotkových cien s/bez DPH zaokrúhlených na 2 des. miesta a 1 pár, resp kus každej požadovanej veľkosti celého
predmetu zmluvy.
Objednávateľ posúdi doklady a tovar predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (
elektronicky alebo poštou ), či predložené doklady a tovar:
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov, resp. tovaru alebo ani v dostatočnej lehote nepreukáže splnenie
všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za závažné porušenie zmluvy
a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Plnenie sa uskutoční jednorázovo na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto dodania.
V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok
odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Uvedené podmienky dodania majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými podmienkami
dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov

Upresnenie

Objednávateľ posúdi doklady a
tovar predložené dodávateľom
a do 3 pracovných dní odo dňa
ich doručenia oznámi
dodávateľovi ( elektronicky
alebo poštou ), či predložené
doklady a tovar:
Objednávateľ posúdi doklady a
tovar predložené dodávateľom
a do 3 pracovných dní odo dňa
ich doručenia oznámi
dodávateľovi ( elektronicky
alebo poštou ), či predložené
doklady a tovar:

preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, tovar
funkčne a veľkostne vyhovuje požiadavkám odberateľa, alebo

2.5
Popis

nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a odberateľ
vyzve dodávateľa na ich doplnenie/ opravu/ iný návrh tovaru a zároveň určí lehotu na ich doručenie.

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica a číslo:

Špitálska 16

Čas / lehota plnenia zmluvy:
08.12.2016 11:37:00 - 30.12.2016 11:38:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 924,13 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 108,96 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 05.12.2016 12:12:01
Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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