Kúpna zmluva č. Z202120297_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46, 91104 Trenčín, Slovenská republika
00351741
2021324470
0326523988

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ganes s. r. o.

Sídlo:

Kragujevská 9, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

50604449

DIČ:

2120388160

IČ DPH:

SK2120388160

Telefón:

+421915838186

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovná obuv

Kľúčové slová:

Pracovná obuv

CPV:

18800000-7 - Obuv; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. 1. Dámska pracovná obuv
2. 2. Dámska pracovná obuv
3. 2. Pánska pracovná obuv
4. 2. Pánska pracovná obuv
Položka č. 1:

1. Dámska pracovná obuv

Funkcia
Pracovná obuv pre kuchárky, upratovačky a pracovníčky v práčovni
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

pár

Veľkosti

číslo

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ:

sandálový typ s uzatvorenou špicou

Materiál:

koža

Farba:

biela

Vyhotovenie:

Priehlavok perforovaný umožňujúci ventiláciu, vrch obuvi má
rozsah od špice až po priehlavkovú časť nohy, uchytenie v oblasti
päty s nastaviteľným otočným remienkom, celokožený zvršok

Odolnosť proti šmyku:

áno SRC
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Minimum

Maximum

Presne
11

36

43

Trieda ochrany

OB

Zodpovedá norme:

STN EN ISO 20347

Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát EU skúšky typu so
záverečným protokolom

áno

Položka č. 2:

2. Dámska pracovná obuv

Funkcia
Pracovná obuv pre zdravotnícky personál, opatrovateľky a vychovávateľky
Popis: Ľahučka, vysoko komfortná obuv na mäkkej stielke vyrobenej z pravého prírodného korku. Anatomicky tvarovaná
platforma podporuje priečnu a pozdĺžnu klenbu a vďaka výraznej pätovej miske zaisťuje dobrú stabilitu postavenia pätovej
kosti. Izolačné vlastnosti korku výborne chránia chodidlo pred teplom a chladom od podlahy. Usňová stielka zaisťuje vysokú
absorbciu a desorpciu potu, sucho a pohodlie pri nosení. Ideálna pre celodenné nosenie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

pár

Veľkosť

číslo

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ:

zdravotná rehabilitačná obuv, šľapky s anatomicky tvarovanou
platformou, nastaviteľná šírka priehlavku pomocou dvoch
kovových spon

Zvršok:

prírodná useň, povrstvená hovädzia štiepenka v hrúbke 1,6 - 1,8
mm

Farba:

podľa ponuky dodávateľa

Podošva:

z ľahčeného EVA materiálu 8 mm + zelená machová
medzipodošva 2 mm

Stielka:

latexo-korkový fusbet s poťahom z hoväzinovej štiepenky

Odolnosť proti šmyku:

áno

Zodpovedá norme:

EN ISO 20347 OB SRA

Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát EU skúšky typu so
záverečným protokolom

áno

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
39

35

44

2. Pánska pracovná obuv

Funkcia
Pracovná obuv pre personál
Popis: Ľahučka, vysoko komfortná obuv na mäkkej stielke vyrobenej z pravého prírodného korku. Anatomicky tvarovaná
platforma podporuje priečnu a pozdĺžnu klenbu a vďaka výraznej pätovej miske zaisťuje dobrú stabilitu postavenia pätovej
kosti. Izolačné vlastnosti korku výborne chránia chodidlo pred teplom a chladom od podlahy. Usňová stielka zaisťuje vysokú
absorbciu a desorpciu potu, sucho a pohodlie pri nosení. Ideálna pre celodenné nosenie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

pár

Veľkosť

číslo

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ:

zdravotná rehabilitačná obuv, šľapky s anatomicky tvarovanou
platformou, nastaviteľná šírka priehlavku pomocou dvoch
kovových spon

Zvršok:

Nubuk hovädzia useň, hrúbka 1,6 - 1,8 mm

Farba:

podľa ponuky dodávateľa

Podošva:

z ľahčeného EVA materiálu 8 mm + zelená machová
medzipodošva 2 mm

Stielka:

latexo-korkový fusbet s poťahom z hoväzinovej štiepenky

Odolnosť proti šmyku:

áno

Zodpovedá norme:

EN ISO 20347 OB SRA
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Minimum

Maximum

Presne
3

39

45

Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát EU skúšky typu so
záverečným protokolom
Položka č. 4:

áno

2. Pánska pracovná obuv

Funkcia
Pracovná obuv pre údržbára
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

pár

Veľkosť

číslo

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ:

Celočlenková obuv s nekovovou kompozitnou špicou

Materiál:

koža, semišová velúr koža

Farba:

tmavé farebné prevedenie

Vyhotovenie:

obuv neobsahuje žiaden kov

Odolnosť proti šmyku:

áno

Zodpovedá norme:

STN EN ISO 20345

Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát EU skúšky typu so
záverečným protokolom

áno

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

42

45

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s obstaraním tovaru, vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový doposiaľ nepoužitý a nepoškodený tovar
Kupujúci vyžaduje, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Dodávateľ predloží Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy s uvedením
jednotkových cien bez DPH aj s DPH zaokrúhlenými na dve desatinné miesta
Objednávateľ vyžaduje, aby víťazný uchádzač dodal do miesta dodania predmetu zákazky do 10 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy bezplatne vzorky tovarov vo všetkých požadovaných veľkostiach a všetkých možných
farebných prevedeniach po 1 ks. Objednávateľ na základe týchto vzoriek do 14 pracovných dní odošle objednávku
dodávateľovi s konkrétnymi veľkosťami a farebnými prevedeniami. Dodávateľ sa zaväzuje po obdržaní objednávky tovar dodať
v rámci času / lehoty plnenia zmluvy. Doručená vzorka bude vrátená späť objednávateľovi na jeho náklady.
Ak dodávateľ neprejaví súčinnosť v procese plnenia, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za
podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Nedodržanie všeobecnej funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Požadujeme uvádzať na faktúre jednotkové ceny vrátane DPH
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s lehotou splatnosti 21 dní.
Na predmet kúpnej zmluvy kupujúci neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet zmluvy
nebude zodpovedať technickej špecifikácií požadovanej objednávateľom.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na dodanie vzoriek alebo nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa,
neprejaví súčinnosť v procese plnenia, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie
zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Názov
2.4
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:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Biskupická 2046/46

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.11.2021 08:00:00 - 30.11.2021 13:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 652,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 783,00 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 3.7, 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 Z202120297

V Bratislave, dňa 14.10.2021 12:16:02
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - DEMY
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ganes s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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