
Kúpna zmluva č. Z202123621_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
Sídlo: Dončova 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 00738379
DIČ: 2020586535
IČ DPH: SK2020586535
Bankové spojenie: IBAN: SK48 8180 0000 0070 0016 5237
Telefón: +421444324035

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PHARUS s. r. o.
Sídlo: Grösslingova 4, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46964720
DIČ: 2023664071
IČ DPH: SK2023664071
Telefón: 0904001400

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovná obuv
Kľúčové slová: Pracovná obuv s oceľovou špicou, Gumofilcové čižmy
CPV: 18813000-1 - Obuv s koženým zvrškom; 18831000-3 - Obuv so zabudovaným kovovým 

chráničom špičky; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18812200-6 - Gumové čižmy; 18815000-5
- Čižmy/baganče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovná obuv

Funkcia

Pracovná členková bezpečnostná obuv s oceľovou špicou celoročná

Gumofilcové čižmy - holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celej topánke.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 39 pár 9

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 41 pár 8

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 42 pár 8

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 43 pár 8

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 44 pár 6

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 45 pár 9

Pracovná členková obuv s oceľovou špicou, veľkosť 46 pár 2

Gumofilcové čižmy, veľkosť 39 pár 5

Gumofilcové čižmy, veľkosť 41 pár 4

Gumofilcové čižmy, veľkosť 42 pár 5
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Gumofilcové čižmy, veľkosť 43 pár 4

Gumofilcové čižmy, veľkosť 44 pár 5

Gumofilcové čižmy, veľkosť 45 pár 5

Gumofilcové čižmy, veľkosť 46 pár 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál pracovnej obuvi:
- vrchný materiál: korigovaná hovädzinová useň                              
- podrážka: PU/PU, s absorpciou energie v pätovej časti, 
olejuvzdorná, antistatická, protišmyková, nepíšuca

Materiál gumofilcových čižiem: - zvršok z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, 
gumová podošva

Prevedenie a normi, ktoré musí spĺňať pracovná obuv: - prevedenie pánske alebo UNI                                                         
  - EN ISO 20347:2012

Prevedenie a normi, ktoré musia spĺňať gumofilcové 
čižmy:

- prevedenie pánske alebo UNI                                                         
  - EN ISO 20347:2012 OB E SRC

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH. Ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta.

Požadujeme predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu: jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková 
cena s DPH. 

Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky. 

Dodávateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy v uvedenej kvalite a množstve a to podľa technickej špecifikácie a technických
vlastností predmetu zákazky. 

Dodávateľ v prípade dodania ekvivalentu je povinný do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy predložiť referenčnú vzorku za 
účelom posúdenia úžitkových vlastností a technických parametrov výrobku, spolu s technickým listom výrobku. 

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadovaný výrobok. 

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 správneho, 
zodpovedajúcej kvality. 

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky nezodpovedajúceho tovaru, tento 
tovar neprevziať. 

Predmet plnenia požadujeme doručiť v celom objeme naraz, v pracovných dňoch okrem utorka, v čase od 8:00 do 14:00. 
Informovať dopredu o dodaní tovaru telefonicky alebo email. Tovar požadujeme dodať nový a nepoužitý. 

Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením 
jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. 

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Fakturácia bude zrealizovaná po vykonaní riadneho 
plnenia predmetu zmluvy dodávateľom. 

Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky objednávateľa sa bude považovať za porušenie 
povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Dončova 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 08:00:00 - 10.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
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: 1 254,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 505,00 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 3.7, 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.

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 Z202123621

V Bratislave, dňa 25.11.2021 14:12:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PHARUS s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123621


Zákazka


Identifikátor Z202123621


Názov zákazky Pracovná obuv


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317378


Dodávateľ


Obchodný názov PHARUS s. r. o.


IČO 46964720


Sídlo Grösslingova 4, Bratislava, 81109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 9:05:55


Hash obsahu návrhu plnenia rIiVxYhwnHDP2II03K7CcUsith2+6hjcx3O7Zq121sQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Z202123621.xlsx (Návrh plnenia zákazky)







Hárok1


			Návrh plnenia zákazky  Z202123621


			Tovar:			cena za kus bez DPH:			cena za kus s DPH: 			počet:			cena celkom bez DPH:			cena celkom s DPH:


			pracovná členková obuv s oceľ.špicou			18.2			21.84			50			910			1092


			gumofilcové čižmy			24.9			29.88			30			747			896.4





															1657			1988.4
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