Kúpna zmluva č. Z20228193_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
00157716
2021246590
SK2021246590
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831
0376408056

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY

Sídlo:

Námestie svätého Egídia 33/77, 05801 Poprad, Slovenská republika

IČO:

10723242

DIČ:

1020735496

IČ DPH:

SK1020735496

Bankové spojenie:

IBAN: SK4202000000000036242562

Telefón:

0903602140

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Terénne vybavenie, obuv a oblečenie

Kľúčové slová:

terénne oblečenie, obuv, tričko, bunda, batoh,

CPV:

18412000-0 - Športové odevy; 18820000-3 - Športová obuv; 18110000-3 - Pracovné odevy;
18830000-6 - Ochranná obuv

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Terénne vybavenie, obuv a oblečenie

Funkcia
1. Nákup nového, nepoužívaného terénneho vybavenia, obuvi a oblečenia vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
Technické vlastnosti

Jednotka

1.Dámske trekové topánky, pevná, vysoká, treková
obuv, zvršok: semišová koža, membrána Hightex –
vodeodolná a priedušná, syntetická podošva Dual
Density, spevnená päta a špička, kovové krúžky a
rýchlo-sťahovanie na šnurovanie, polstrovanie v oblasti
členkov, priedušná mesh-sieťovina,hmotnosť: 290g (
UK:35 ), farba: modrá, veľkosť: 35

pár

1

2. Dámska predĺžená zimná bunda, dlhší strih - do
polovice stehien, integrovaná kapucňa, 2 predné vrecká
na zips, obojsmerný hlavný zips, Stormloft syntetická
izolácia, vodeodpudivá úprava DWR (Durable Water
Repellent), normálny strih – Regular Fit, Materiál:
Hlavný: 100% Polyester; Výplň: 100% Polyester;
Podšívka: 100% Polyester, hmotnosť: 497 g, farba:
zelená, veľkosť: S

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

3. Dámska bunda, kombinácia ľahkého a priedušného
materiálu G-1000 Lite s odolným materiálom G-1000 na
najviac namáhaných miestach, predtvarované rukávy a
pevná kapucňa, dve zvislé vrecká na zips, vpredu zips s
vnútornou lištou, nastavovanie na spodnom leme a
manžety rukávov na gombíky, Materiál: G-1000 Originál:
65%polyester, 35% bavlna, G-1000 Lite: 65%polyester,
35% bavlna, Farba: čierna,

ks

1

4. Dámske kožené topánky, zvršok zo semišovej kože,
membrána Gore-Tex, mäkký polstrovaný jazyk,
šnurovanie do špičky, ochrana špičky proti okopaniu,
podrážka Vibram Salixhmotnosť: 380 g /polpár veľkosť
EUR 38, farba: modrá, veľkosť: 36

pár

1

5. Dámske tričko, bežný strih (regular), materiál: 60%
organická bavlna, 40% recyklovaný polyester,hmotnosť:
110g, farba: biela, veľkosť: S

ks

1

6. Dámske outdoorové tričko, materiál Drirelease®,
odvod potu, raglánové rukávy (aby sa zabránilo
tlakovým bodom na ramenách), antibakteriálna úprava,
bežný strih – regular, materiál: 81% polyester, 14%
bavlna, 5% spandex, hmotnosť: 165 g, farba: biela,
veľkosť: S

ks

1

7. Dámske tričko z mäkkej prírodnej merino vlny a
recyklovaného polyesteru, bežný strih – Regular Fit,
materiál: 50% vlna, 50% polyester, hmotnosť: 100 g
(veľkosť S), farba: červená, veľkosť: S

ks

1

8. Dámske tričko z mäkkej prírodnej merino vlny a
recyklovaného polyesteru, bežný strih – Regular Fit,
materiál: 50% vlna, 50% polyester, hmotnosť: 100 g
(veľkosť S), farba: zelená, veľkosť: S

ks

1

9.Pánske športové topánky s celokoženým zvršokom,
šnurovanie od špičky topánky, nepremokavá Gore-Tex
membrána, gumová ochrana špičky, priľnavá podrážka
Vibram Spyder, Farba: zelená, veľkosť: 44

pár

1

10. Pánska flísová bunda s pletenou vonkajšou časťou a
jemne česaným vnútrom. Elastický okraj na manžetách
rukávov a nastavovanie sťahovaciou šnúrkou na leme.
Flísová tkanina a sieťovinová podšívka vo vreckách z
recyklovaného polyesteru, veľmi odolný materiál
G-1000, dve priestranné vrecká na zips, pevná kapucňa
s nastavovaním sťahovacou šnúrkou, na zipse vpredu je
ochranná léga z originálneho materiálu G-1000, ktorá
chráni bradu lakte, lem, vrecká a vnútro okraja kapucne
z materiálu G-1000. Farba: modrá, veľkosť: XL

ks

1

11. Pánska bunda, integrovaná nastaviteľná kapucňa,
obojsmerný zips s ochranou brady, 2 predné vrecká s
príklopkami na cvoky, manžety nastaviteľné pomocou
cvokov, nastaviteľná spodná časť bundymierne
predĺžený zadný diel, materiál: 100% Polyamid,
hmotnosť: 450g (veľ. M), farba: sivá, veľkosť: XL

ks

1

12. Pánske tričko s krátkym rukávom, materiál s
vyváženým podielom bavlny a polyesteru, ošetrené
enzýmovým silikónovým predpraním, okrúhly výstrih,
bežný strih – Regular Fit, materiál: 60% Bavlna, 40%
Polyester, gramáž materiálu: 160 g/m2, farba: sivá,
veľkosť: XL

ks

1

13. Pánske funkčné tričko s krátkym rukávom, Tencel™
- chladivý efekt vlákien z eukalyptu, odvod vlhkosti,
merino vlna, Hemp Inside, termoregulácia, odvod
vlhkosti, priedušnosť, rýchle schnutie, voľný strih / loose
fit, gramáž: 170g/m2, materiál: 59% strižná vlna, 29%
Tencel™ (Lyocell), 12% Konope (Hemp), hmotnosť:
160g, farba: béžová, veľkosť: XL

ks

1

14. Pánske tričko s krátkym rukávom, kombinuje
mäkkosť organickej bavlny s funkčnosťou a odolnosťou
recyklovaného polyesteru,okrúhly výstrih, bežný strih,
materiál: 60% Organická bavlna, 40% Recyklovaný
polyester, hmotnosť: 145g, farba: zelená, veľkosť: XL

ks

1
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15. Turistický batoh, vystužená priehradka, malé vrecko
s flísovou podšívkou a zipsom, dve bočné priehradky, 1
hlavné a 1 menšie vrecko na zips s ďalšími vreckami
vnútri, 1 vrecko vpredu na zipspohodlne vystužené
ramenné popruhy, zadný penový panel, kožená rúčka,
objem: 20 litrov, výška: 45 cm, šírka: 27 cm, hĺbka: 20
cm, hmotnosť: 670 g, materiál: G-1000® HeavyDuty Eco
(65% Polyester, 35% Bavlna), farba: zelená

ks

1

16. Dámske nazúvacie topánky, zvršok z priedušnej
sieťoviny, podrážka Contagrip MD, technológia tlmenia
EnergyCell, medzipodrážka: 21 mm päta/15 mm špička,
hmotnosť: 192 g. Veľkosť 38, farba zelená,

pár

1

17. Dámske topánky s vodeodpudivým koženým
zvrškom s pevnou gumenou špičkou, celokožený zvršok
s hydrofóbnou úpravou, šnurovanie až ku špičke,
perforovaná stielka pre lepši odvod vlhkosti, gumená
špička, koža v oblasti päty, podrážka Vibram®, 640g /
pár veľkosti EU 38. Veľkosť 38. farba ružová

pár

1

18. Dámske outdoorové tričko z ľahkého a vysoko
priedušného materiálu, antibakteriálna úprava
Polygiene, výstrih v tvare V vyhotovený bezšvovou
technológiou, úzky strih, materiál: 100% Polyester,
hmotnosť: 193g (veľkosť M), farba tyrkys, veľkosť L

ks

1

19.Dámske outdoorové tričko z ľahkého a vysoko
priedušného materiálu, antibakteriálna úprava
Polygiene, výstrih v tvare V vyhotovený bezšvovou
technológiou, úzky strih, materiál: 100% Polyester,
hmotnosť: 193g (veľkosť M), farba ružová, veľkosť L

ks

1

20.Turistický batoh, CONTACT U Frame chrbtový
systém, chrbát 3D EVA so vzduchovými
kanálikmi,priedušné ramenné popruhy s EVA výplňou,
odnímateľný polstrovaný bedrový pás, bočné kompresné
popruhy, kompatibilný s hydratačným systémom,
možnosť upevnenia turistických palíc, hlavná priehradka
na zips, veľké predné vrecko na zips, predné veľké
strečové vrecko, 2 bočné sieťované vrecká, vrecko na
zips a vyklápacie vrecko na bedrovom páse,
vodeodpudivá úprava DWR bez obsahu PFC,
integrovaná, odnímateľná pláštenka, vyrobený z 89%
recyklovaných materiálov, objem 25 litrov, rozmery: 53 x
23 x 25 cm,

ks

1

21. Dámske topánky, materiál: brúsená koža a textília,
CORDURA materiál (odolný proti oderu, dlhá životnosť),
priedušná membrána OLANTEX, Vibram podrážka s
hrubým vzorom vhodná do akéhokoľvek terénu, kovové
krúžky pre jednoduchšie šnurovanie, spevnená päta i
špička, mäkká vyberateľná stielka, pútko v zadnej časti,
farba hnedá, veľkosť 37

pár

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. pokračovanie k bodu č..20

hmotnosť: 880 g, materiál: 100% Polyamid, farba čierna

2. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo
odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa
dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.
3. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je
ekvivalentom navrhovaného tovaru, ekvivalent musí mať
technickú špecifikáciu rovnakej, alebo vyššej kvality.
Ekvivalentné riešenie musí spĺňať požiadavky na min.
zadané parametre, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktorý je tovar určený.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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1. Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa dodávateľ predloží e-mailom kontaktnej osobe
objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia:
1.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta
(rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako maximálne počas trvania zmluvného
vzťahu),
1.2. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH aj
s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v kúpnej zmluve.
2. 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..
3. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
4. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami.
6. Objednávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.
7. Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky.
8. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia.
Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v objednávke. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný
dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ požaduje realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na
miesto určenia.
9. Tovar bude dodaný najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
10. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za
nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).
11. V zmysle obchodných podmienok elektronickej platformy (ďalej len "OPEP") je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
12. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
13. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred OPEP, obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Tr.A.Hlinku 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.08.2022 08:00:00 - 14.09.2022 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 647,04 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 976,45 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228193

V Bratislave, dňa 05.08.2022 09:38:01
Objednávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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