
Kúpna zmluva č. Z202123506_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika
IČO: 738425
DIČ: 2020964022
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706
Telefón: 0532832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Sídlo: Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 33768897
DIČ: 1020216285
IČ DPH: SK1020216285
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kuchynský spotrebný materiál
Kľúčové slová: servítky, sáčky, tašky
CPV: 33764000-3 - Papierové servítky; 39525600-4 - Utierky na riad; 18424300-0 - Jednorazové 

rukavice; 33711730-3 - Špáradlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 
39222100-5 - Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie; 39222110-8 - Príbor a 
taniere na jedno použitie

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kuchynský spotrebný materiál

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Servítky biele jednovrstvové 33x33 cm, balenie 100ks balenie 80

Špongia profilovaná na riad s drôtenkou extra silné 
(hustejšia pena) 9x6,5x4 cm ks 300

Utierka na riad hubková 15,5x18 cm ks 300

Drôtky oceľové 30g (veľké) ks 300

Rukavice jednorázové HDPE ,veľkosť L, balenie 100 ks balenie 100

Fólia potravinová, šírka 45cm/300m, rolka  rolka 12

Taška HDPE košieľková, 22x11x44 cm, 5 kg, 200 ks 
rolka rolka 20

Taška HDPE košieľková biela, 30x16x52 cm, 10 kg, 
balenie  100ks balenie 20

Alobal extra silný 18 µm, šírka 45 cm, 150m rolka rolka 2
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Špáradlá drevené, hygienicky balené, dĺžka 65 mm, 
balenie 1000 ks balenie 5

Špajle drevené, hrotené, dĺžka 25 cm, balenie 100ks balenie 5

Lyžica 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks balenie 20

Vidlička 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks balenie 10

Nôž 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks balenie 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie a dopravu vrátane vyloženia na mieste plnenia.

Požaduje sa predložiť do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy "podrobný aktualizovaný rozpočet" s uvedením presného 
názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta ( rozpis 
cien bez DPH, s DPH) jednotlivých položiek tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zmluvy.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.  Dodávateľ je povinný 
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.

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: Levoča
Obec: Levoča
Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 07.12.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: predmet zákazky
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: 416,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 499,99 EUR
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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 Z202123506

V Bratislave, dňa 26.11.2021 13:38:01

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

Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123506


Zákazka


Identifikátor Z202123506


Názov zákazky Kuchynský spotrebný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317263


Dodávateľ


Obchodný názov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier


IČO 33768897


Sídlo Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.11.2021 10:27:49


Hash obsahu návrhu plnenia lDOwDimuS20ZPqVz1bAJ6EQybw6Ifq5s1IQsQFEmRLA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
navrh.xlsx







Hárok1


			Servítky biele jednovrstvové 33x33 cm, balenie 100ks			balenie			80


			Špongia profilovaná na riad s drôtenkou extra silné (hustejšia pena) 9x6,5x4 cm			ks			300


			Utierka na riad hubková 15,5x18 cm			ks			300


			Drôtky oceľové 30g (veľké)			ks			300


			Rukavice jednorázové HDPE ,veľkosť L, balenie 100 ks			balenie			100


			Fólia potravinová, šírka 45cm/300m, rolka			rolka			12


			Taška HDPE košieľková, 22x11x44 cm, 5 kg, 200 ks rolka			rolka			20


			Taška HDPE košieľková biela, 30x16x52 cm, 10 kg, balenie 100ks			balenie			20


			Alobal extra silný 18 µm, šírka 45 cm, 150m rolka			rolka			2


			Špáradlá drevené, hygienicky balené, dĺžka 65 mm, balenie 1000 ks			balenie			5


			Špajle drevené, hrotené, dĺžka 25 cm, balenie 100ks			balenie			5


			Lyžica 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks			balenie			20


			Vidlička 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks			balenie			10


			Nôž 17 cm, jednorazový plast, bal. 100 ks			balenie			10
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