
Kúpna zmluva č. Z202121153_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
Sídlo: Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry, Slovenská republika
IČO: 36167991
DIČ: 2021718325
IČ DPH: SK2021718325
Bankové spojenie: IBAN: SK92 0200 0000 0000 2903 4562
Telefón: 0918758338

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTROBAL s.r.o.
Sídlo: Nová 519/1, 05942 Gerlachov, Slovenská republika
IČO: 46841075
DIČ: 2023606189
IČ DPH: SK2023606189
Bankové spojenie: IBAN: SK32 0900 0000 0051 3212 7225
Telefón: 0903600705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup tovaru - papierové uteráky, toaletný papier, mydlá, dezinfekčný gél
Kľúčové slová: toaletný papier, papierové uteráky, mydlo, dezinfekčný gél, čistiace prostriedky, hygienické 

prostriedky
CPV: 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 33771000-5 - 

Hygienické výrobky z papiera; 33741000-6 - Výrobky na starostlivosť o ruky; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické prostriedky

Funkcia

Dodávka výrobkov podľa predmetu zmluvy - nových, nepoužívaných, zodpovedajúcich požiadavkám objednávateľa.

Objednávateľ u tovarov identifikovaných konkrétnym výrobcom, značkou alebo typom pripúšťa dodanie ekvivalentných tovarov
s plnohodnotnými vlastnosťami na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe a zároveň so 
zabezpečením bezpodmienečnej kompatibility so systémami používanými u objednávateľa, použitie ktorých je nevyhnutné s 
požadovanými tovarmi, a to bez nutnosti ďalších nákladov na strane objednávateľa.

V prípade ekvivalentných tovarov objednávateľ požaduje predložiť u každej ekvivalentnej položky bezplatnú vzorku, ktorá bude
vyskúšaná objednávateľom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Papierové utierky do zásobníkov TORK v kotúči (6 
ks/balenie) balenie 30

Toaletný papier do zásobníkov TORK (12 ks/balenie) balenie 120

Premium mydlo jemné penové do zásobníkov TORK ks 30

Mydlo tekuté-gélové dezinfekčné s alkoholom 
bezoplachové do zasobníka TORK ks 20
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Vôňa CITRUS do osviežovača vzduchu TORK ks 20

Hygienické vrecká v obale 80 + 60 x 250mm, (30 
ks/balenie) balenie 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 - Papierové utierky do zásobníkov TORK 
REFLEX MIDI M4 v kotúči

Pap. utierky 1 vrstvové, dĺžka rolky 270 m, šírka rolky 19,8 cm, 
dĺžka ústrižku 35 cm, priemer rolky 18 cm, vnút. priemer 5,9 cm, 
771 ústrižkov, farba biela, podtlač nie, ražba áno, 6 ks/balenie.

Položka č. 2 - Toaletný papier do zásobníkov TORK 
SmartOne MINI DOBLE T9

Toal. papier  2-vrstvový, 620 ústrižkov, dĺžka 111,6 m, šírka kotúča
13,4 cm, priemer kotúča 14,9 cm, dĺžka listu 18 cm, vnút. priemer 
jadra 4,4 cm, podtlač áno, ražba nie, farba biela, 12 ks/balenie.

Položka č. 3 - Premium mydlo jemné penové do TORK 
zásobníkov ELEVATION S4.

Mydlo jemné penové, S4 - systém penového mydla, balenie 1liter, 
2500 dávok. Vzhľad - biela pena, svieža vôňa, priehľadná farba. 
Výška 240 mm, šírka a dĺžka 92 mm, baliaci materiál plastic bottle.

Položka č. 4 - Mydlo tekuté-gélové dezinfekčné s 
alkoholom bezoplachové do TORK zásobníkov 
ELEVATION S1/S11. V súlade s normou EN 1500, EN 
12791, EN 14474.

Mydlo tekuté-gélové dezinfekčné s alkoholom bezoplachové S1, 
balenie 1liter, 1000 dávok. Farba transparentná, výška 246 mm, 
šírka 93 mm, dĺžka 91 mm, baliaci materiál plastic bottle.

Položka č. 5 - Vôňa CITRUS do osviežovača vzduchu 
TORK.

Vôňa CITRUS do osviežovača vzduchu, A1 - systém, fľaštička 
75ml/46g, počet dávok 3000, farba priehľadná, výška 120 mm, 
šírka 45 mm, dĺžka 45 mm.

Položka č. 6 - Hygienické vrecká v obale 80 + 60x250 
mm do TORK zásobníkov ELEVATION B5 na 
hygienické vrecká.

Hygienické vrecká v obale 80 + 60x250 mm, 30 ks/balenie.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia 4x ročne.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť rozpis celkovej obstaranej sumy na jednotlivé položky do 5 pracovných dní od 
uzavretia zmluvy, vrátane rozpisu DPH. Dodávateľ do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním 
predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a
všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň uvedie obchodný názov, 
resp. typové označenie a údaje deklarujúce technické parametre ponúkaného tovaru,

Dodávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní po uzavretí zmluvy písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi oprávnenú osobu
dodávateľa zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy. Oznámenie musí obsahovať minimálne tieto údaje: meno a priezvisko, 
pracovnú pozíciu oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, tel. číslo a 
mail kontaktnej osoby.

Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť 
množstvá zazmluvnených komodít od spotreby pri dodržaní maximálnej celkovej ceny plnenia zmluvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predpokladaný rozsah v prípade ekonomických, organizačných, 
respektíve právnych zmien bez nároku uchádzača o ušlý zisk.

Zásielka/y musia byť doručené počas pracovných dní do 14,00 hod na miesto plnenia.

Jednotlivé balenia musia byť dodané v celku, nepoškodené, nepoužité, nerepasované, so zárukou minimálne 24 mesiacov od 
dodania.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia svojho záväzku.  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.

Faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme. Faktúry musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list a faktúru. Oprávnený 
zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.

V prípade doručenia iného tovaru, alebo tovaru, ktorý nespĺňa všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo neprevziať takýto tovar, respektíve požaduje vrátenie peňazí.

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa §524 a nasl. zák. 
č.40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. 
Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa 
§39 Občianskeho zákonníka neplatný. Písomný súhlas dlžníka je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

pokračovanie: Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka, ktorý je zdravotníckym zariadením je platný len za podmienky, že 
bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
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V prípade, že sa preukáže, že tovar či jeho kvalita nezodpovedajú predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca 
strana zaviazala, dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy na vlastné náklady a zabezpečí dodanie tovaru podľa 
špecifikácie a zodpovedajúcej kvalite.

Dodávateľ prehlasuje, že predmet plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto kúpnej zmluvy je jej podstatným porušením a má 
za následok odstúpenie objednávateľa od kúpnej zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

Dodávateľ a odberateľ sú oprávnení z dodávateľsko odberateľského vzťahu voči sebe uplatňovať jednotlivé nároky len v 
rozsahu uvedenom v zmluvných podmienkach uvedených v opisnom formulári EKS, Obchodných podmienok elektronického 
trhoviska a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné 
podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek vzniknuté spory cestou vzájomného konsenzu. Pokiaľ nie je možné vzájomne 
výhodnou dohodou dospieť k urovnaniu sporu, pre konanie a rozhodovanie o sporných otázkach týkajúcich sa záväzkových 
právnych vzťahov vyplývajúcich z podmienok tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory v zmysle 
príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť 
súdu je daná v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Ulica: Tatranská Kotlina č. 68

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2021 08:00:00 - 30.10.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súb.
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 743,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 491,60 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121153

V Bratislave, dňa 27.10.2021 13:38:03

Objednávateľ:
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GASTROBAL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121153


Zákazka


Identifikátor Z202121153


Názov zákazky Nákup tovaru - papierové uteráky, toaletný papier, mydlá, dezinfekčný
gél


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314910


Dodávateľ


Obchodný názov GASTROBAL s.r.o.


IČO 46841075


Sídlo Nová 519/1, Gerlachov, 05942, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 8:34:49


Hash obsahu návrhu
plnenia mJhAZEGKKxx0PXTNp7/INgl1m5wXBu6gvp4lQQOA64U=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Áno, všetko dodáme v zmysle položiek objednávacieho formulára.


Prílohy:
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