Kúpna zmluva č. Z201715722_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

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK7881800000007000180023

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KARDAX, s. r. o.

Sídlo:

Lesík delostrelcov 2809/10, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO:

44056338

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0948355546

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zásahové rukavice

Kľúčové slová:

osobný ochranný prostriedok, pracovné rukavice, rukavice

CPV:

18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 18140000-2 - Doplnky
pracovných odevov; 18141000-9 - Pracovné rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Osobný ochranný prostriedok
• Ochrana rúk a časť predlaktia
• Ochrana pri používaná na najvyššej možnej úrovni

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Strihový popis - chrbtová časť rukavíc, textília z trvale
inherentných nehorľavých vlákien - min podiel
elastického vlákna:

%

2

Odolnosť proti oderu podľa EN 388 (dlaňová časť
rukavíc)

úroveň
odolnosti

4

Odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388 (dlaňová časť
rukavíc)

úroveň
odolnosti

4

Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu podľa EN 388 (dlaňová
časť rukavíc)

úroveň
odolnosti

4
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Maximum

Presne

Odolnosť proti prepichnutiu EN 388 (dlaňová časť
rukavíc)

úroveň
odolnosti

4

Správanie sa pri horení - úroveň vyhotovenia podľa EN
659

trieda

4

Čas samovoľného horenia

sekunda

0

Čas samovoľného žeravenia

sekunda

0

Rukavice musia byť skúšané na zmršťovanie vplyvom
tepla podľa EN 659 kde pri teplote 180 stupňov sa v
pozdĺžnom a priečnom smere nesmu zmrštiť

%

Rukavice pri úchopovej schopnosti podľa EN 659 musia
spĺňať

stupeň

Stiahnutie rukavíc z ruky (STN EN 659) suché aj mokré
kondiciovanie

sekunda

Hodnota pH materiálov, ktoré sú v kontakte s pokožkou

pH

3,5

9,5

Veľkosť

hodnota

7

12

Minimálna dĺžka rukavice

mm

230

325

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Strihový popis:

päťprstové textilné rukavice s vodeodolnou membránou

Strihový popis:

zložené z viacerých vrstiev

Strihový popis:

všité textilné medziprstové časti

Strihový popis:

rukavica ukončená pruženkou

Strihový popis - chrbtová časť rukavíc:

retroreflexný materiál pre zviditeľnenie

Strihový popis - palec:

samostatne všitý s chrbtovou a dlaňovou časťou

Strihový popis - palec - materiál:

trvale inherentné nehorľavé materiály

Strihový popis - klin medzi prstami - materiál:

trvale inherentný nehorľavý materiál

Strihový popis - klin medzi prstami - materiál:

vnútorná strana - textília musí mať záter zabezpečujúci stabilitu
švov

Vonkajšia strana malíčka a ukazováka - materiál:

trvale inherentné nehorľavé materiály

Vonkajšia strana malíčka a ukazováka - materiál:

vonkajšia časť s povrstvením

Strihový popis - pravá rukavica

pevne našitá karabína

Strihový popis - ľavá rukavica

našité putko s okom

Strihový popis - upevnenie

samostatne upevniť pomocou karabínky do pútka na odeve

Strihový popis - konce prstov

musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu a prekryté
materiálom

Strihový popis - konce prstov - materiál:

trvale inherentný nehorľavý materiál

Strihový popis - chrbtová časť - oblasť záprstných kĺbov vonkajšia vrstva:

trvale inherentný nehorľavý materiál

Strihový popis - chrbtová časť - oblasť záprstných kĺbov oba konce výstuhy - materiál

trvale inherentný nehorľavý materiál

Strihový popis - pruženka

rukavica po celom obvode v oblasti zápästia

Strihový popis - pruženka

zabezpečená po celej svojej dĺžke proti samovoľnému pohybu

Strihový popis - pruženka - pásik - materiál

trvale inherentný nehorľavý materiál

Strihový popis - pruženka - pásik - materiál

vonkajšia časť s povrstvením

Strihový popis – konštrukcia rukavice musí obsahovať
bariéru pred mechanickým poškodením

vrstva netkanej textílie z trvale inherentných nehorľavých vlákien

Strihový popis - priedušná a vode odolná membrána

môže byť aj pod vrchným materiálom

Strihový popis - podšívka z trvale inherentných
nehorľavých vlákien

môže byť pod bariérou proti mechanickému poškodeniu
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Strihový popis - podšívka

trvale spojená s membránou

Strihový popis - podšívka

trvale spojená s netkanou textíliou a vrchným materiálom

Strihový popis - podšívka

nesmie dochádzať k jej vyťahovaniu z rukavíc

Strihový popis - podšívka

musí byť trvale spojená s pruženkou

Vonkajší materiál rukavice

nesmie odkvapkávať pri tavení

Látky obsiahnuté v rukavici - alergény

musí byť uvedený zoznam alergénov

Veľkostný sortiment:

v zmysle normy STN EN 420 a STN EN 659 + A1

Označenie výrobkov:

v súlade s EN 420

Označenie výrobkov:

meno, obchodná značka, označenie výrobcu

Označenie výrobkov:

označením rukavice (obchodným menom alebo kódom)

Označenie výrobkov:

označením veľkosti

Označenie výrobkov:

príslušným piktogramom podľa STN EN 659+A1/AC

Označenie výrobkov:

symboly na údržbu rukavíc

Označenie výrobkov:

označenie - zreteľne viditeľné a čitateľné

Označenie výrobkov:

nesmú byť uvedené označenia alebo popisy, ktoré môžu viesť k
zámene označení

Balenie výrobkov:

do igelitového vrecka jednotlivo po pároch

Balenie výrobkov:

uskladnené do kartónov s označením veľkosti a počtu párov

Balenie výrobkov:

vrátane návodu na použitie ktorý bude súčasťou každého
samostatného páru rukavíc

Požiadavky alebo pokyny súvisiace so skladovaním
výrobkov:

musia byť súčasťou informácií poskytovaných výrobcom v zmysle
normy EN 420

Výrobky v súlade s:

STN EN 420 + A1, STN EN 388, STN EN 407, STN EN 659 + A1

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude dodaný jednorazovo
Objednávateľ požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej
značky) naceneného výrobku do 10 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje bezplatné predloženie funkčnej vzorky predmetu zákazky do 10 kalendárnych dní od uzavretiaZmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku (CE) preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené
vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú alebo vyhlásenie
o zhode podľa zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predmetu zákazky najneskôr do 10 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie záverečného protokolu o vykonaných skúškach s výsledkami skúšok podľa príslušných
platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej
republike, pokiaľ nie sú uvedené v záverečnom protokole a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie materiálových listov na použité materiály: vrchná vrstva dlaňovej časti; vrchná vrstva
chrbtovej časti; textílie z trvale inherentných nehorľavých vlákien ktorá je pod vrchným materiálom; podšívky z trvale
inherentných nehorľavých vlákien ktorá je pod vode odolnou membránou; šijacích nití do 10 kalendárnych dní od uzavretia
Zmluvy
Veľkostný sortiment bude spresnený Dodávateľovi po uzavretí Zmluvy
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona
týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona
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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
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Bánovská cesta 8111

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.05.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

pár

Požadované množstvo:

2200,0000

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: 118 360,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 142 032,00 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.

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 10.04.2017 11:38:01
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Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KARDAX, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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