Kúpna zmluva č. Z201646266_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

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky , Slovenská republika
42337402
2023975107
SK2023975107
+421 376546135

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ľubica Podolcová ĽUBICA

Sídlo:

Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

22649778

DIČ:
IČ DPH:

SK1020183131

Číslo účtu:
Telefón:

0905627053

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ochranné a bezpečnostné odevy

Kľúčové slová:

nohavice, polokošeľa, obuv, rukavice

CPV:

35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nutné pre dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Dámske nohavice veľkosť 44/170, biele, bavlna, v
gramáži 240g/m2, s gumou v páse, 2 vrecká

ks

2

Dámske nohavice veľkosť 48/170, biele, bavlna, v
gramáži 240g/m2, s gumou v páse, 2 vrecká

ks

2

Dámske nohavice veľkosť 50/176, biele, bavlna, v
gramáži 240g/m2, s gumou v páse, 2 vrecká

ks

2

Dámske nohavice veľkosť 52/170, biele, bavlna, v
gramáži 240g/m2, s gumou v páse, 2 vrecká

ks

2

Dámske nohavice veľkosť 56/170, biele, bavlna, v
gramáži 240g/m2, s gumou v páse, 2 vrecká

ks

2

Polokošeľa s krátkym rukávom, biela, bavlna, v gramáži
od 200g/m2, veľkosť M

ks

4

Polokošeľa s krátkym rukávom, biela, bavlna, v gramáži
od 200g/m2, veľkosť L

ks

2

Strana 1 z 3

Minimum

Maximum

Presne

Polokošeľa s krátkym rukávom, biela, bavlna, v gramáži
od 200g/m2, veľkosť XL

ks

4

Dámska obuv zdravotná s plnou špičkou, preklopný
remienok na päte, protišmyková antistatická podrážka,
zvršok perforovaná koža, kožená výstelka, farba biela,
veľkosť 36

pár

1

Dámska obuv zdravotná s plnou špičkou, preklopný
remienok na päte, protišmyková antistatická podrážka,
zvršok perforovaná koža, kožená výstelka, farba biela,
veľkosť 38

pár

1

Dámska obuv zdravotná s plnou špičkou, preklopný
remienok na päte, protišmyková antistatická podrážka,
zvršok perforovaná koža, kožená výstelka, farba biela,
veľkosť 39

pár

1

Dámska obuv zdravotná s plnou špičkou, preklopný
remienok na päte, protišmyková antistatická podrážka,
zvršok perforovaná koža, kožená výstelka, farba biela,
veľkosť 40

pár

1

Dámska obuv zdravotná s plnou špičkou, preklopný
remienok na päte, protišmyková antistatická podrážka,
zvršok perforovaná koža, kožená výstelka, farba biela,
veľkosť 41

pár

1

Rukavice jednorázové, latex nepudrované, veľkosť M

balenie

2

Rukavice jednorázové, latex nepudrované, veľkosť L

balenie

8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade ak požadovaná veľkosť nebude vyhovovať , vyhradzujeme si právo na zmenu veľkosti
S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu,
preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných parametrov. Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami
objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní predložiť špecifikáciu, ktorá bude požiadavky spĺňať. Ak ani táto
špecifikácia nebude zodpovedať zadanej špecifikácii, vyhradzujeme si právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov
výhod, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra. Dodávateľ má možnosť túto povinnosť
splniť v lehote 30 dní od momentu uzavretia zmluvy. V takom prípade, lehota dodania, ktorá predstavuje 10 dní, začína plynúť
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Dodávateľ je povinný preukázať, že nie je v reštrukturalizácií a to potvrdením príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v
origináli, alebo úradne overenej kópií originálu v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy, ak uvedenú skutočnosť už nepreukázal
zapísaním sa do zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov ÚVO.
V prípade dodávateľa, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápis
považovaný za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností a dodávateľ je povinný v lehote
do 10 dní od uzavretia zmluvy nezapísané skutočnosti preukázať v zmysle § 32 ods.2 resp. 4 až 5 zákona. Doklady musia byť
predložené v origináli alebo úradne overenej kópii originálu.
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

NPPC-Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36,
Banská Bystrica 974 21

Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.01.2017 09:00:00 - 12.01.2017 09:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

počet položiek

Požadované množstvo:

15,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 250,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 250,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.12.2016 14:39:02
Objednávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ľubica Podolcová ĽUBICA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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