
Kúpna zmluva č. Z20212886_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Sídlo: Mederčská 39, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 17335655
DIČ: 2021015150
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: 0357700412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FOOD DELIVERY s.r.o.
Sídlo: Popradská 82, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika
IČO: 52612708
DIČ: 2121089102
IČ DPH: SK2121089102
Bankové spojenie: IBAN: SK81 7500 0000 0040 27426851
Telefón: +421903 983 805

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranný  overal  (kombinéza) CAT III typ 5/6 
Kľúčové slová: Ochranné pomôcky pre zdravotný personál
CPV: 33199000-1 - Lekárske odevy
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ochranný overal (kombinéza) veľkosť L

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet kusov, konfekčná veľkosť L ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyrobený z netkanej polypropylénovej textíli ,certifikácia 
EN ISO 13982-1 Type 5 ,certifikácia EN 13034 Type 6 
,certifikácia EN 14126,kapucňa s pružnou hlavicou (na 
gumičku),zapínanie na zips s prelepením,pružné švy 
(alebo gumička) na zápästí a členkoch,elastický 
pás,balenie

áno ,áno ,áno ,áno ,áno,áno,áno ,áno ,samostatné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe 
objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené 
bezprostredne po účinnosti zmluvy) v požadovanej kvalite s požadovanými technickými parametrami a v stanovenej lehote. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní 
tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V 
súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť 
faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Faktúra bude s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, 
s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou bez DPH, s DPH.

Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie 
neplatné.

V prípade, že dodávateľ nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ceny nedodaného tovaru, ak omeškanie je dlhšie ako 10 pracovných dníObjednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v
prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Expirácia pri dodávke : minimálne 12 mesiacov.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať 
podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve.Súčasťou dodávky tovarov musí byť dvojmo dodací list a faktúra v tlačenej 
forme.

Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena(ďalej tiež ako nižšia cena)za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny
podľa tejto zmluvy,zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mederčská 39 (areál nemocnice)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.02.2021 11:00:00 - 02.03.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 50,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 183,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 220,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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.

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 23.02.2021 08:26:02

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FOOD DELIVERY s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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