Kúpna zmluva č. Z201748130_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Trnava
Hlavná 1, 91771 Trnava, Slovenská republika
00313114

+421908724605

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Lindák Rastislav - NILTEX

Sídlo:

Budovateľská 1224/14, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika

IČO:

34242228

DIČ:

1020275674

IČ DPH:

SK1020275674

Číslo účtu:

SK0202000000000120444132

Telefón:

0918474540

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi

Kľúčové slová:

tričko, šiltovka, bunda, montérková súprava, pracovná obuv, rukavice

CPV:

18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi, rukavíc

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. tričko krátky rukáv, bavlna, farebné (rôzne farby)

kus

292

2. tričko krátky rukáv, bavlna, farba biela

kus

134

3. čiapka biela šiltová so sieťkou, veľkosť UNI

kus

92

4. Biele nohavice dámske (vzor SISI), v páse do gumy
so šnúrkou a dvoma vreckami, biele,

kus

369

5. Biele nohavice dámske predĺžené (vzor SISI), v páse
do gumy so šnúrkou a dvoma vreckami, biele,

kus

2

6. Pracovný plášť dámsky biely, strih Princes, 3 predné
vrecká, vzadu sťahovanie na gombík

kus

18

7. Zdravotná obuv členková biela. Zvršok: hydrofóbne
mikrovlákono Micro Pro 2,2. Podšívka : Total dry pre
výbornú absorbciu a priedušnosť. Antibaskteriálna
anatomická výstielka, podrážka PU2D, EN ISO 20347

pár

86
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Minimum

Maximum

Presne

8. Pracovná obuv biela, anatomická vsuvková s mäkkou
anatomiskou výstielkou. Zvršok: jednoprackový koženný,
uzatvorená perforovaná špica, Stielka: mäkčená,
anatomicky tvarovaná. Podošva: zvýšená, klinová s
izolou

pár

13

9. Pracovná zástera "klokanka", vpredu jedno vrecko,
zaväzovacie na stranách na šnúrky

kus

23

10. Pracovná zástera biela s náprsenkou, zaväzovanie
na šnúrku

kus

51

11. Pracovná zástera celogumená biela s náprsenkou,
zaväzovanie na šnúrku

kus

30

12. Rukavice ochranné latexové s protišmykovou
úpravou v dlani a na prstoch

pár

157

13. Pracovné rukavice teplovzdorné, obojstranné,
ochrana pred teplom do 350°C

pár

18

14. Obuv bezpečnostná - kožená v kombinácii s textilom

pár

23

15. Členková pracovná obuv zimná, zateplená
kožušinou, celokožená, bez oceľovej špicce

pár

9

16. rukavice zimné 5-prsté, hrúbka : CAT 1

pár

56

17. Rukavice gumené - 5-prsté, odolné proti
chemikáliám, mikroorganizmom a mechanicky odolné

pár

106

18. pracovný plášť biely

kus

3

19. Zimný kabát dámsky 3/4, vatový (prešivák)

kus

6

20. Šatová zástera (farebná)

kus

14

21. Ochranný štít na tvár

kus

6

22. Vetrovka odľahčená s vložkou

kus

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.1. materiál (95% bavlna, 5% elastan)

200g/m2

1.2. typ priekrčníku

kruhový s rebrového úpletu, úzky lem

1.3 veľkosti

XS - 3XL

2.1. materiál (95% bavlna, 5% elastan)

200g/m2

2.2. typ priekrčníku

kruhový s rebrového úpletu, úzky lem

2.3 veľkosti

XS - 3XL

3. materiál

90/10%, BA/PE

4. materiál

bavlna 100%

5. materiál (keper)

bavlna 100%

6. materiál

100% bavlna

7. veľkosti

35 - 42

8. veľkosti

35 - 42

9. materiál

bavlna 100%, 190g/m2

10. materiál

bavlna 100%, 190g/m2

13. materiál

Aramid 600g/m2

14. 1 zvršok

hovädzia useň velúr v hrúbke 1,8 - 2mm

14.2 podšívka

laminovaná vzdušná textília Mesh

14.3 stielka - anatomicky tvarovaná, antistatická

ľahká polyuretánová pena, potiahnutá textíliou Mesh,

15.1 zvršok

lícová hovädzia useň velúr v hrúbke 2 - 2,2mm

15.2 podšívka - s absorpčnou schopnosťou

textília Cambrella

15.3 stielka - anatomicky tvarovaná, antistatická

textília Cambrella
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15.4 podrážka - antistatická, protišmyková, olejuvzdorná

PU/TPU

18. materiál

100% bavlna

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (13 zariadení)
Fakturácia za tovar musí byť vykonaná na každé zariadenie jednotlivo (dodací list, faktúra)
Objednávateľ požaduje od dodaného tovaru certifikáty
Dodávateľ zašle objednávateľovi do 3 pracovných dní ocenený súpis tovaru s jednotkovými cenami
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru do 7 pracovný dní (do jednotlivých zariadení)
Objednávateľ požaduje možnosť odskúšania tovaru s možnosťou výmeny
Objednávateľ požaduje možnosť výberu farby tričiek (pri položke č. 1)
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Trhová 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.10.2017 08:00:00 - 13.10.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 707,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 849,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.09.2017 12:56:01
Objednávateľ:
Mesto Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lindák Rastislav - NILTEX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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