
Kúpna zmluva č. Z20216256_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb-Bôrik
Sídlo: Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno, Slovenská republika
IČO: 00648710
DIČ: 2021117989
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000507890
Telefón: 0465120812

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Safety 1st service, s.r.o.
Sídlo: Pri Bitúnku 11, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 53221214
DIČ: 2121315724
IČ DPH:
Telefón: +421902744564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice 
Kľúčové slová: pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice upratovacie
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu); 18141000-9 - Pracovné rukavice
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zdravotná obuv - biela. Sandále, kožené s plnou špicou 
a pásikom okolo päty, materiál: zvršok z prírodnej usne, 
Pu podošva, podrážka: protišmyková, antistatická, 
norma: EN ISO 20347 OB E, EN13287

ks 60

Zdravotná obuv - biela. SANDÁLE, kožené s plnou 
špicou, perforované s prackou na suchý zips , materiál: 
zvršok z prírodnej usne, Pu podošva, podrážka: 
protišmyková, antistatická, norma: EN ISO 20347 O1 
SRC

ks 30

Pracovná obuv - SANDÁLE. Celokožené sandále bez 
ocelovej špice, zvršok: hovädzia useň, podošva: PU2D, 
nepíšúca, odolná olejom, pohonným hmotám a 
kontaktnímu teplu do 110°C, antistatická, EN 20347

ks 15

Pracovné rukavice: Pletené rukavice, polyester- dlaň a 
prsty povrstvené latexom,farba - nerozhoduje, norma 
EN388 (3,1,3,1)

pár 24

Biele bavlnené pracovné rukavice, bez manžety, veľkosť
9 pár 36
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Bavlnené tričko s krátkym rukávom farba- biela s V 
výstrihom ks 100

Bavlnené tričko s krátkym rukávom farba - tmavo modrá,
čierna s V výstrihom ks 30

Fleesová mikina na zips farba: svetlo zelená, svetlo 
modrá ks 60

Fleesová vesta na zips farba: svetlo zelená, svetlo 
modrá ks 30

Rukavice latexové, upratovacie,vonkajší materiál  100 %
latex,vnútorný materiál  100 % bavlna, latexové rukavice
bez podkladu dvakrát máčané - hrubšia rukavica,väčšia 
odolnosť voči oderu,dĺžka  30 cm,hrúbka  0,5 mm,farba  
modro/žltá, spĺňajú normy:  EN 388

pár 200

Rukavice latexové, upratovacie, obyčajné, tenké pár 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a veľkostné tabuľky pracovných odevov, obuvi a rukavíc do 3 dní od 
uzavretia zmluvy

Rozpis  s rozdelením veľkostí oznámi objednávateľ úspešnému uchádzačovi do 3 dní od doručenia podrobného 
aktualizovaného rozpočtu a veľkostných tabuliek.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia

Žiadame uvádzať ceny s DPH

Dodávka predmetu obstarávania v pracovných dňoch od 7:00 do 13:00, po predchádzajúcom dohovore.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
na náhradu škody.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Položka č. 3 prac.obuv sandále.png Položka č. 3 prac.obuv sandále.png

Položka č. 2 - zdrav.obuv biela - sandále.png Položka č. 2 - zdrav.obuv biela - sandále.png

Položka č. 1 - zdrav.obuv, biela - sandále s pásikom okolo 
päty.png

Položka č. 1 - zdrav.obuv, biela - sandále s pásikom okolo 
päty.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Nitrianske Pravno
Ulica: Žltá 319/25

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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20.04.2021 07:00:00 - 30.04.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

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: 3 180,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 180,00 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.

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 08.04.2021 10:10:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb-Bôrik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Safety 1st service, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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