Kúpna zmluva č. Z20226721_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

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Tatranská Lomnica 66, 05960 Vysoké Tatry, Slovenská republika
54435293
2121704090
SK2121704090
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0067 5288
+421 903987420

Dodávateľ:
Obchodné meno:

GASTROBAL s.r.o.

Sídlo:

Nová 519/1, 05942 Gerlachov, Slovenská republika

IČO:

46841075

DIČ:

2023606189

IČ DPH:

SK2023606189

Bankové spojenie:

IBAN: SK32 0900 0000 0051 3212 7225

Telefón:

0903600705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hygienické potreby do dávkovačov TORK

Kľúčové slová:

papierové utierky, penové mydlo

CPV:

33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 33741000-6 - Výrobky
na starostlivosť o ruky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. TORK - nadväzujúce papierové utierky: 1-vrstvové, biele - alebo ekvivalentný
2. TORK - penové mydlo - jemné - 1 000 ml/1ks/ - alebo ekvivalentný
Položka č. 1:

TORK - nadväzujúce papierové utierky: 1-vrstvové, biele - alebo ekvivalentný

Funkcia
pre vysoko frekventované umyvárne a toalety, pre dávkovače TORK
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

30

dĺžka útržku

cm

22,5

šírka útržku

cm

20,1

počet útržkov v 1 ks

ks

410

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

balenie

12 ks v balení

Položka č. 2:

Minimum

TORK - penové mydlo - jemné - 1 000 ml/1ks/ - alebo ekvivalentný
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Maximum

Presne

Funkcia
vhodné pre starostlivosť o normálnu a suchú pokožku, pre dávkovače TORK
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

balenie

v balení 6 ks

počet dávok

1 l =2 500 dávok

2.3

Minimum

Maximum

Presne
5

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra(prílohou je dodací list) musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovou cenou bez DPH, s DPH a celkovú
cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH, a číslo zmluvy EKS
Požaduje sa nahlásiť verejnému obstarávateľovi /kontaktnej osobe/ deň dodávky, aspoň jeden deň vopred
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod.
V prípade ak v technickej špecifikácii predmetu zákazky sa objednávateľ odvoláva na konkrétneho výrobcu, dodávateľ môže
ponúknuť tovar ako "ekvivalentný" k požadovanému tovaru s rovnakými, porovnateľnými resp. kvalitatívne lepšími
parametrami oproti požadovaným objednávateľom.
Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky v minimálne uvádzanej technickej špecifikácii. V prípade, že dodávateľ
použije ekvivalent, musí vo vlastnom návrhu preukázať, že ním navrhované technické riešenie zodpovedá určeným
požiadavkám zo strany objednávateľa. Požiadavky objednávateľa sú určené ako minimálne. Preukazovanie splnenia
technických požiadaviek je na strane 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:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Tatranská Lomnica

Ulica:

č. 66

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.06.2022 07:00:00 - 08.07.2022 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal.

Požadované množstvo:

35,0000

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: 1 698,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 037,60 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 Z20226721

V Bratislave, dňa 23.06.2022 13:38:01
Objednávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
GASTROBAL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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