Kúpna zmluva č. Z201833240_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 Trenčín
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, Slovenská republika
00312037
2021079995
SK 2021079995
SK61 7500 0000 0000 2558 1243
0326504265

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SABRINA MODELLE, s.r.o.

Sídlo:

Pri Podlužianke 3, 93401 Levice, Slovenská republika

IČO:

36525685

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0915 799 888

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovná výstroj - oblečenie 2018

Kľúčové slová:

polokošele, košele, tričká, nohavice,bundy, odevy chrániace pred počasím, nepremokavé
odevy, pulóvre, spodná bielizeň, rukavice, čiapky, pokrývky hlavy, ponožky

CPV:

18333000-2 - Polokošele; 18332000-5 - Košele; 18330000-1 - Tričká s krátkym rukávom
(T-shirts) a košele; 18234000-8 - Nohavice; 18221200-6 - Bundy; 18220000-7 - Odevy
chrániace pred počasím; 18221000-4 - Nepremokavé odevy; 18235100-6 - Pulóvre;
18310000-5 - Spodná bielizeň; 18424000-7 - Rukavice; 18443300-9 - Pokrývka hlavy;
18443340-1 - Čiapky; 18440000-5 - Klobúky a pokrývky hlavy; 18441000-2 - Klobúky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 18317000-4 - Ponožky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pracovná výstroj - oblečenie

Funkcia
Pracovná výstroj, rovnošata, pracovný odev
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná - materiál zloženie:
košeľovina - materiál bavlna

%

80

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná - materiál zloženie:
košeľovina - materiál polyester

%

20

2. Polokošela dvojfarebná -materiál zloženie : bavlna

%

95

2. Polokošela dvojfarebná -materiál zloženie : elastické
vlákno

%

5

3. Nohavice letné - materiál vlna

%

44

3. Nohavice letné - materiál polyester

%

54
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Minimum

Maximum

Presne

3. Nohavice letné - elastan

%

2

4. Nohavice zásahové (kapsáče) - materiál bavlna

%

35

4. Nohavice zásahové (kapsáče) - materiál polyester

%

65

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče) materiál bavlna

%

35

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče) materiál
polyester

%

65

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče) doplnkový
materiál: bavlna, vyzrážaná

%

100

6. Bunda prechodná - 1 vrstva zloženie: pes

%

96

6. Bunda prechodná - 1 vrstva zloženie: elastan

%

4

6. Bunda prechodná 2 - 3 vrstva zloženie: polyester
micro fleece

%

100

6. Bunda prechodná - podšitie na predných čelných
paneloch PES Mesh

%

100

7. Nohavice zimné – materiál: vlna

%

44

7. Nohavice zimné – materiál: polyester

%

54

7. Nohavice zimné - elastan

%

2

7. Nohavice zimné – podšívka materiál: vyzrážaná
bavlna

%

100

8. Bunda zimná - pol pásová - 1 vrstva materiál: PES

%

94

8. Bunda zimná - pol pásová - 1 vrstva materiál: elastan

%

6

8. Bunda zimná - pol pásová - 2 vrstva polyuretán

%

100

8. Bunda zimná - pol pásová - 3 vrstva PES microfleece s antipílingovou úpravou

%

100

8. Bunda zimná - pol pásová -Vodný stĺpec:

mm

8. Bunda zimná - pol pásová - podšívka 1. vrstva
materiál: thermo rúno

%

100

8. Bunda zimná - pol pásová - podšívka 2 vrstva materiál
PES, farba čierna

%

100

8. Bunda zimná - pol pásová - podšívka 3 vrstva materiál
jednovrstvový PES

%

100

9. Spodné funkčné termoprádlo - bavlna

%

50

9. Spodné funkčné termoprádlo - polyester

%

50

10. Čiapka zimná (kulich) -zloženie: polypropylen

%

100

10. Čiapka zimná (kulich) - podšívkový materiál polyester

%

100

11. Rukavice celokožené -materiál kozľacia koža

%

100

11. Rukavice celokožené -s podšívkou v zložení: vlna

%

70

11. Rukavice celokožené - s podšívkou v zložení akryl

%

30

12. Šiltovka 6-panelová – materiál: polyester

%

94

12. Šiltovka 6-panelová - materiál: spandex

%

6

12. Šiltovka 6-panelová - materiál: reflexná šachovnica
polyester

%

65

12. Šiltovka 6-panelová - materiál: reflexná šachovnica bavlna

%

35

13. Plášť do dažďa s kapsičkou - materiál: Polyamid

%

100

13. Plášť do dažďa s kapsičkou -vodný stĺpec

mm

5000

14. Fleecová bunda - základný materiál: polyester

%

100

14. Fleecová bunda - doplnkový materál: polyester

%

94

14. Fleecová bunda - doplnkový materiál: elastan

%

6

14. Fleecová bunda - vodný stĺpec

mm

5000
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5000

15. Bunda reflexná - základný materiál: polyester

%

100

15. Bunda reflexná - zateplenie materiál: vatelín

%

100

15. Bunda reflexná - podšívkový materiál: polyester

%

100

16. Ponožky letné - zloženie: bavlna

%

100

17. Ponožky zimné - zloženie: bavlna

%

65

17. Ponožky zimné - zloženie: polyester

%

34

17. Ponožky zimné - zloženie: elastan

%

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Bledomodrá (melír) v kombinácii s tmavomodrou, väzba plátnová,
hmotnosť 131g/m2, pevnosť: osnova: min. 582 N +/-11, útok: min:
358 N +/-16,

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Doplnkový materiál kontrast: 80% bavlna, 20 % polyester, gramáž
127 g/m2 +/- 3%

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

košeľa krátky rukáv, športovo elegantného prevedenia so
zapínaním predného dielu s tmavomodrými gombíkmi, s vyšitím
dierok v základnej farbe košele a s naštepovanou légou po celej
dĺžke.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

V oblasti hrude sú na oboch stranách predných dieloch
naštepované nakladané vrecká so skladom v strede vrecka v
zvislej polohe, v dolnej dĺžke v miernom sklone so zrezanými
krajmi.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Uzatváranie vreciek je riešené s kombináciou kontrastnej farby
príklopky s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej
dierky. V bočnom kraji dĺžka vrecka 12 cm, v strednej časti dĺžka
vrecka 14,5 cm

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

šírka vrecka 13 cm. Rozmer príklopky - bočná dĺžka 4,5 cm,
stredová dĺžka 6,5 cm. Na ľavom vrecku v šírke 3 cm je so štepom
v základnej farbe košele oddelený otvor na pero v zvislej polohe po
celej

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

dĺžke vrecka. Pod vreckami po celej dĺžke košele v zvislej polohe
je riešené štepovanie v základnom odtieni košele od horného
košeľového sedla až po dolnú dĺžku.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Nad ľavým vreckom vo vzdialenosti 2 cm je umiestnená dierka pre
uchytenie služobného odznaku, ktorá je z vnútornej stany
zabezpečená s ochranou priameho dotyku.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Zadný diel je hladkého prevedenia s košeľovým sedlom, kde v
rovnomerných estetických troch rozstupoch je v zvislej polohe
štepovanie v základnom odtieni košele po celej dĺžke až po dolný
okraj košele.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku košele, v dolnej dĺžke s
naštepovaním légy po celom obvode v kontrastnej farbe, v šírke 3
cm. Na ľavom rukáve bude umiestnená nad 10 cm od hlavicového
šva

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

nášivka znaku podľa požiadaviek Objednávateľa (bude upresnené)
a nad kruhovým znakom vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej
hlavice bude umiestnený polkruhový nápis podľa požiadaviek
Objednávateľa.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Nášivka erbová a oblúk musia byť v zmysle zákona Slovenskej
národnej rady, ktorý sa týka osôb, pre ktoré je oblečenie určené.
Číslo zákona bude Objednávateľom upresnené po uzatvorení
zmluvy.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Košeľový golier vo farbe kontrastu je všitý do stojačiku z
kontrastnej farby s uzapínaním s tmavomodrým gombíkom a s
vyšitím tmavomodrej dierky. Dolná dĺžka je hladko zapracovaná s
preštepovaním.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

Celkový tvar a materiálové zloženie košele slúži k pohodlnému
výkonu služby.

1. Košeľa krátky rukáv dvojfarebná

počet: 6 ks
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2. Polokošela dvojfarebná

Polokošele s krátkym rukávom ukončeným všitým rebrovitým
lemom, gramáž 210 g/m2, farba: bledomodrá v kombinácii s
tmavomodrou.

2. Polokošela dvojfarebná

Rebrovito pletený golier so zapínaním na tri gombíky spevnené
podšívkou.

2. Polokošela dvojfarebná

Na ľavom rukáve bude priamo našitý erb a poloblúk nasledovne:
vo vzdialenosti 10 cm od hlavicového rukávového šva bude priamo
našitý znak a nad kruhovým znakom -

2. Polokošela dvojfarebná

vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude priamo našitý
nápis v polkruhovom tvare, ktorý rysuje tvar kruhu znaku

2. Polokošela dvojfarebná

Polokošela je s priamym vyšitím nápisu čiernou farbou na chrbte
obrysovým písmom (nápis bude upresnený po uzavretí zmluvy), na
prednom diely je vyšitý odznak s číslom.

2. Polokošela dvojfarebná

Výrobok je zošívaný 4 niťami, na pleciach a prieramkoch
štepovaný 3 niťami, spodný okraj polokošele je štepovaný 3
niťami.

2. Polokošela dvojfarebná

počet: 141 ks

3. Nohavice letné

Farba tmavomodrá, gramáž 222g/m2, väzba TWILL 2/1, Pantone
19-4013 TPX.

3. Nohavice letné

Strih: Pánske nohavice dlhého prevedenia. Predný diel nohavíc je
hladkého strihu s jedným miernym záhybom smerujúcim k vrecku.

3. Nohavice letné

V hornej časti sú umiestnené šikmé vrecká.

3. Nohavice letné

Rázporok predných dielov z rubnej strany je riešený s podšitím a
zároveň so všitím umelohmotného zipsu.

3. Nohavice letné

Zadný diel nohavíc je tvarovaný v pásci s odšitím a na ľavej strane
je umiestnené dvojvýpustkové vrecko s vyšitou dierkou a s
uzapínaním na gombík.

3. Nohavice letné

Vrecká sú po bokoch spevnené s uzávierkami.

3. Nohavice letné

Bočný šev nohavíc je po celej dlžke štepovaný v šírke 1 mm od
bočného šva, ktorý smeruje do zadného dielu nohavíc.

3. Nohavice letné

Dolná dĺžka nohavíc je ukončená s našitím chránitkového prúžku a
so záložkou s ukončením skrytého šva.

3. Nohavice letné

Celkový dojem elegancie dotvárajú zažehlené puky v prednej a
zároveň aj v zadnej časti nohavíc.

3. Nohavice letné

Pútka s dĺžkou 60mm sú rovnomerne rozložené po celom obvode
pásca.

3. Nohavice letné

počet: 2 ks

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Farba: tmavomodrá, gramáž 260/gm2.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Zásahové nohavice dlhého športového prevedenia. V hornej časti
predných dielov sú umiestnené vo vodorovnej polohe s miernym
sklonom obšité lištové vrecká so vsadenou listou v šírke 30 mm.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

V kolennej časti predných dielov sú umiestnené nakladané
tvarovane podklady zo základného materiálu s odšitím dvoch
odševkov nad sebou smerujúcich do krokového a bočného šva so
zrezaním po krajoch.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

V bočnej stane nohavíc nad kolenným podkladom sú v šikmom
sklone umiestnené nakladané vrecká, v prednej časti v
oblúkovitom tvare, kde sa nachádza vrecko s protiskladom,

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

v hornej časti s uzapínaním na umelohmotný zips s umelohmotnou
koncovku a samostatné mobilné vrecko s uzatvorením na
príklopku so suchým zipsom.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Zadná časť nohavíc je členená pod páscom s členiacim šikmým
sedlom, kde v opačnom sklone pod členiacim sedlom sú
umiestnene zadne vrecka na oboch stranách, s odšitým otvorom v
šírke listy 30 mm,

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

s uzapínaním so suchým zipsom a po bokoch spevnenými
uzávierkami.
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4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Kolenná časť zadného dielu ma nakladane spevnenie oblúkovitého
tvaru zo základného materiálu. Rázporok predného dielu ma
hladko zapracovaný umelohmotný zips.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Celý pásový obvod nohavíc je všitý do pasca, kde v polovici pravej
aj ľavej časti zadného dielu je zapracovaná gumička s
preštepovaním po celom obvode sú umiestnené pútka v šírke 4,5
cm

4.Nohavice zásahové (kapsáče)

a s dĺžkou 6,5 cm, v prednej časti s uzapínaním na gombík s
vyšitou dierkou.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

Dolná dĺžka nohavíc je hladko zapracovaná. Celkový vzhľad a strih
prispôsobený k pohodlnému výkonu služby.

4. Nohavice zásahové (kapsáče)

počet: 54 ks

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

Farba tmavomodrá, gramáž 260 g/m2, zásahové nohavice zimné
dlhého športového prevedenia.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

V hornej časti predných dielov sú umiestnené vo vodorovnej
polohe s miernym sklonom lištové vrecká so vsadenou listou v
šírke 30 mm.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

V kolennej časti predných dielov sú umiestnené nakladané
tvarovane podklady zo základného materiálu s odšitím dvoch
odševkov nad sebou smerujúcich do krokového a bočného šva so
zrezaním po krajoch.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

V bočnej stane nohavíc nad kolenným podkladom sú v šikmom
sklone umiestnené nakladané vrecká, v prednej časti v
oblúkovitom tvare, kde sa nachádza vrecko s protiskladom,

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

v hornej časti s uzapínaním na umelohmotný zips s umelohmotnou
koncovku a samostatné mobilné vrecko s uzatvorením na
príklopku so suchým zipsom.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

Zadná časť nohavíc je členená pod páscom s členiacim šikmým
sedlom, kde v opačnom sklone pod členiacim sedlom sú
umiestnene zadne vrecka na oboch stranách, s odšitým otvorom v
šírke listy 30 mm,

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

s uzapínaním so suchým zipsom a po bokoch spevnenými
uzávierkami.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

Kolenná časť zadného dielu ma nakladane spevnenie oblúkovitého
tvaru zo základného materiálu. Po celej dĺžke zadného a predného
dielu sú nohavice zapracovane s doplnkovým materiálom, ktorý je

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

v rázporkovej časti predného dielu spolu zapracovaný s
umelohmotným zipsom.

5. Nohavice zásahové zomné(kapsáče)

Celý pásový obvod nohavíc je všitý do pasca, kde v polovici pravej
aj ľavej časti zadného dielu je zapracovaná gumička s
preštepovaním po celom obvode sú umiestnené pútka v šírke 4,5
cm

5. Nohavice zásahové zimné(kapsáče)

a s dĺžkou 6,5 cm, v prednej časti s uzapínaním na gombík s
vyšitou dierkou.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

Dolná dĺžka nohavíc je hladko zapracovaná. Celkový vzhľad a strih
prispôsobený k pohodlnému výkonu služby.

5. Nohavice zásahové zimné (kapsáče)

počet: 47 ks

6. Bunda prechodná

Farba tmavomodrá - základný materiál: 3-vrstvová tkanina (1.
vrstva 96% PES,4%elastan, 2. vrstva - TPU vzdušná, vodeodolná,
vetruodolná membrána, 3. vrstva - polyester.

6. Bunda prechodná

Gramáž: 310/m2 - Popis: Nepodšitá bunda je členená v prednom
diely po celej dĺžke s rozopínateľným zipsom.

6. Bunda prechodná

V hornej časti pravého dielu je umiestnené,

6. Bunda prechodná

v kolmom prevedení, vstrihnuté vrecko s uzapínaním na zips s
úchytkou s umelohmotným ukončením.

6. Bunda prechodná

Na ľavej časti predného dielu v oblasti hrude je naštepované
odklápateľné pútko s dierkou na umiestnenie služobného odznaku.
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6. Bunda prechodná

V dolnej časti predných dielov sú po oboch stranách, v kolmom
prevedení, vystrihnuté vrecká s uzapínaním na zips s úchytkami s
umelohmotným ukončením.

6. Bunda prechodná

Vrchná časť predného a zadného dielu od golieru smerom do
rukávu je kombinovaná s reflexnou výpustkou v miernom oblúku.

6. Bunda prechodná

Oba rukávy majú v podpazuší predšité otvory so zipsom a so
všitou dierkovanou podšívkou.

6. Bunda prechodná

Ukončenie rukávov v dolnej dĺžke je hladko zapracované s
nastaviteľnou prackou so suchým zipsom.

6. Bunda prechodná

Golier bundy má v zadnej časti predšitie s uzapínaním so suchým
zipsom, kde je priamo všitá nepremokavá kapucňa, ktorá je s
možnosťou zrolovania do stojačiku.

6. Bunda prechodná

Zadný diel bundy je s označením s priamo naštepovanou nášivkou
(nápis bude upresnený) s bielym písmom.

6. Bunda prechodná

Na ľavom rukáve budú umiestnené nášivky s priamym
naštepovaním následne: vo vzdialenosti 10 cm mysleného
hlavicového šva bude umiestnená kruhová nášivky so

6. Bunda prechodná

znakom (bude upresnený) a nad kruhovým znakom vo
vzdialenosti 5 cm od mysleného švu rukávovej hlavice bude
umiestnený nápis (bude upresnený) v

6. Bunda prechodná

polkruhovom tvare, ktorý rysuje tvar kruhu znaku podľa zákona,
ktorý sa týka osôb, pre ktoré je oblečenie určené. Číslo zákona
bude Objednávateľom upresnené po uzatvorení zmluvy.

6. Bunda prechodná

Dolná časť bundy je hladkého prevedenia so všitou šnúrkou, s
možnosťou stiahnutia v bočných švoch s nastaviteľnou brzdičkou.

6. Bunda prechodná

Celkový tvar a materiálové zloženie bundy je prispôsobené k
pohodlnému služobnému výkonu.

6. Bunda prechodná

počet: 46 ks

7. Nohavice zimné

farba tmavomodrá, Pantone 19-4013 TPX, gramáž 222-230 g/m2,
TWILL2/1.

7. Nohavice zimné

Pánske nohavice dlhého prevedenia. Predný diel nohavíc je
hladkého prevedenia s jedným miernym záhybom smerujúcim k
vrecku. V hornej časti predných dielov sú umiestnené v miernom
sklone šikmé vrecká.

7. Nohavice zimné

Rázporok predných dielov z rubnej strany je riešený s podšitím a
zároveň so všitím umelohmotného zipsu. Zadný diel nohavíc je v
pásovej časti tvarovaný s odšitím odševov a na pravej strane je

7. Nohavice zimné

umiestnene dvojvýpustkové vrecko s vyšitou dierkou a s
uzapínaním na gombík. Vrecká sú po oboch stranách spevnené s
uzávierkami. Bočný šev nohavíc

7. Nohavice zimné

je po celej dĺžke štepovaný v šírke 1 mm od bočného šva, ktorý
smeruje do zadného dielu nohavíc. Pánske nohavice sú po celej
dĺžke predného a zadného dielu so zapracovaním doplnkového
materiálu,

7. Nohavice zimné

ktorý je už vopred vyzrážaný. Pásová časť predného a zadného
dielu je zapracovaná spolu aj doplnkovým materiálom po celom
obvode pasca, ktorý je rubnej strany

7. Nohavice zimné

vypracovaný s pásovou pásovkou a rovnomerne po celom obvode
sú umiestnené pútka s dĺžkou 60 mm, v prednej časti rázporku s
predĺžením na gombík s

7. Nohavice zimné

vyšitou dierkou a so zaistenou kovovou poistkou. Dolná dĺžka
nohavíc je ukončená s našitím chránitkového prúžku a zároveň so
zapracovaním doplnkového materiálu.

7. Nohavice zimné

Celkový dojem s voľným okom bez rozoznania že ide o model s
podšitím s doplnkovým materiálom dotvárajú puky v prednej a
zároveň v zadnej časti nohavíc.

7. Nohavice zimné

počet: 2 ks

8. Bunda zimná - pol pásová

Farba: tmavomodrá- polpásová

8. Bunda zimná - pol pásová

Gramáž 310 /m2+-1%
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8. Bunda zimná - pol pásová

Strih: Oteplená bunda je členená v predných dieloch po celej dĺžke
s rozopínateľným nepremokavým zipsom, s ukončením v hornej
časti stojačiku,

8. Bunda zimná - pol pásová

ktorý je v hornej časti rozšírený a po celom obvode oteplený s
termo - odľahčeným rúnom.

8. Bunda zimná - pol pásová

Predný a zadný diel bundy má v hornej časti naštepované sedlo zo
záterového, priedušného materiálu, na základný materiál, ktorý
zabezpečuje dvojnásobne hrejivosť,

8. Bunda zimná - pol pásová

odolnosť voči počasiu, oderu a zároveň slúži svojim vzhľadom
veľmi pozitívne.

8. Bunda zimná - pol pásová

Vo šve je všitý reflexný pásik v šírke 2 mm.

8. Bunda zimná - pol pásová

Na predných oboch dieloch sú v oblasti hrude v zvislej polohe
umiestnené dvojvýpustkové vstrihnuté vrecká s

8. Bunda zimná - pol pásová

výpustkami zo záterového tmavo-modrého materiálu s uzapínaním
na umelohmatný zips.

8. Bunda zimná - pol pásová

Na ľavej strane je pridané nakladané vrecko s protiskladom a s
príklopkou všitou do sedla, s uzapínaním na auto-moto patenty.

8. Bunda zimná - pol pásová

V dolnej časti bundy sú v šikmej polohe na oboch dieloch
umiestnené dvojvýpustkové vstrihnuté vrecká s výpustkami

8. Bunda zimná - pol pásová

zo záterového tmavo-modrého materiálu s uzapínaním na
umelohmotný zips.

8. Bunda zimná - pol pásová

V pravej časti bočného šva v dolnej dĺžke je predšitý otvor na
zbraň, ktorý je rozopínateľný na zips. Z vnútornej strany je
zapínanie na gombík.

8. Bunda zimná - pol pásová

Dolná dĺžka je po celom obvode všitá do patentu, v v bočných
oblastiach stiahnutá s gumovým štepovaním.

8. Bunda zimná - pol pásová

Zadná časť bundy je s označením pod sedlom s priamo
naštepovanou nášivkou s nápisom (bude upresnený), v dvoch
riadkoch pod sebou.

8. Bunda zimná - pol pásová

V plecných švoch s uchyteným rukávovej hlavice sú všité podšité
výložky, ktoré sú riešené s odopínaním auto-moto patentu.

8. Bunda zimná - pol pásová

Rukávy bundy sú po celej dĺžke zadnej časti členené, štepované,
kde v oblasti lakťa na bočnom diely rukávového dielu je
naštepovaný podklad zo záterového materiálu

8. Bunda zimná - pol pásová

zošikmeným tvarom a smeruje až do manžety, kde je celý obvod
rukávu všitý s nastaviteľným uzapínaním auto-moto patentu.

8. Bunda zimná - pol pásová

Pri všívaní manžety je vložený a všitý reflexný pásik so šírkou 2
mm.

8. Bunda zimná - pol pásová

Na ľavom rukáve budú umiestnené nášivky s priamym
naštepovaním nasledovne: vo vzdialenosti 10 cm od

8. Bunda zimná - pol pásová

hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so
znakom (bude upresnený) a nad kruhovým znakom

8. Bunda zimná - pol pásová

vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený
nápis (bude upresnený) v polkruhovom tvare.

8. Bunda zimná - pol pásová

Na zadnom diely bundy je priamo našité označenie s bielym
nápisom (bude upresnený)

8. Bunda zimná - pol pásová

Celá bunda je oteplená s thermo-odľahčeným rúnom s podšitím
predného a zadného dielu silne česaným 100% PES., v rukáve
riešením 100% podšívkou.

8. Bunda zimná - pol pásová

Podšitie: 1.vrstva / 100% odľahčené thermo rúno, gramáž 150
g/m2 +- 15 g
2.vrstva / 100% PES - farba : čierna, gramáž
51 g/m2 +- 1%,

8. Bunda zimná - pol pásová

3.vrstva / obojstranne silne česaný 100% jednovrstvový PES, s
izolačnými vlastnosťami a s hrejivými vlastnosťami, s hmotnosťou
265g/m2 -farba : tmavo-modrá

8. Bunda zimná - pol pásová

Doplnkový materiál: jednovrstvový 100% PES so záterom PU
156g/m2 +-3%,konečná úprava C 1604, vodný stĺpec :5000 mm,
paropriepustnosť . 4500 g/m2 /2farba : tmavo-modrá, Pantone
19-4025 TPX.
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8. Bunda zimná - pol pásová

Vo vnútornej časti bundy ľavého dielu je riešené vnútorné lištové
vrecko s podšitou lištou.

8. Bunda zimná - pol pásová

Na všetkých zipsoch sú úchytky s umelohmotným ukončením,
ktoré slúžia pre lepšiu manipuláciu a zároveň dodávajú bunde
efekt kvality.

8. Bunda zimná - pol pásová

Celkový tvar, vzhľad a materiálne zloženie je riešené pre služobné
výkony

8. Bunda zimná - pol pásová

Počet: 33 ks

9. Spodné funkčné termoprádlo

Farba: tmavomodrá.

9. Spodné funkčné termoprádlo

Toto termoprádlo odvádza vlhkosť smerom od tela a tým zaisťuje
suché a príjemné nosenie. Odev je vhodný pre všetky činnosti a
môže byť použitý aj ako ďalšia tepelná

9. Spodné funkčné termoprádlo

vrstva pod oblečenie v chladnom počasí alebo ako športový odev
pre pohodlný a lepší výkon.

9. Spodné funkčné termoprádlo

Oba diely a to aj spodný ako aj vrchný diel zaručuje príjemné
nosenie a komfort používateľovi. Nátelník má dlhý rukáv.

9. Spodné funkčné termoprádlo

Počet: 49 ks

10. Čiapka zimná (kulich)

Farba: tmavomodrá.

10. Čiapka zimná (kulich)

Čiapka na extrémne zimné počasie, zabezpečená proti
prefúknutiu, funkčná, s membránou. (zabezpečuje efektívne
vylučovanie vodných pár pri potení, zachováva hlavu suchú).

10. Čiapka zimná (kulich)

Vrchný materiál prispôsobený na zimné počasie, látka zachováva
farbu a tvar, zabraňuje vnikaniu vody. Čiapka má trojradovú
bieločiernu šachovnicu po celom obvode so strieborným
odznakom.

10. Čiapka zimná (kulich)

Počet: 21ks

11. Rukavice celokožené

Rukavice sú päťprstové, čierne, pravá koža,

11. Rukavice celokožené

ukončené úpletovou manžetou.

11. Rukavice celokožené

počet: 23 ks

12. Šiltovka 6-panelová

farba tmavomodrá, Pantone 19-4023 TPX, gramáž 180 g/m2 +3%. Šiltovka s panelmi, zapínanie na kovovú pracku, predný diel
vyšitý nápis (bude upresnený),

12. Šiltovka 6-panelová

s reflexnou šachovnicou po oboch stranách šiltovky (od druhého
po tretí panel) reflexná šachovnica - dĺžka

12. Šiltovka 6-panelová

šachovnice na každej strane je v spodnej časti 10 cm, v hornej
časti 9,5 cm, výška šachovnice je 3,5 cm, kocky rozmer 1,1 cm x
1,1 cm.

12. Šiltovka 6-panelová

počet: 49 ks

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Materiál: paropriepustný.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Farba: tmavomodrá PANTONE – 19-4025 TPX.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Pre PANTONE farby platí: Odchýlka do 4 stupňa sivej stupnice.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Strih: ¾bunda bez podšívky s lepenými švami,

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

v dolnej dĺžke ukončená s možnosťou regulácie šírky šnúrkou a
brzdičkami.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Zapínanie bundy na zips s prekrytím légy so zapínaním na
auto-moto gombíky.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Na prednom diely na srdcovej strane je umiestnený odnímateľný
nápis (bude upresnený) so suchým zipsom.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

V golieri zabudovaná kapucňa na sťahovanie.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Rukávy sú v dolnej časti ukončené manžetou v kombinácii s
reflexným pásom.

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Kapsička na plášť do dažďa je z rovnakého materiálu

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

so zapínaním na zips zabezpečujúci jednoduchú manipuláciu pri
použití.
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13. Plášť do dažďa s kapsičkou

Na zadnom diely v členiacom sedle je pod suchým zipsom
vyhrňovací diel s nápisom (bude upresnený).

13. Plášť do dažďa s kapsičkou

počet: 7 ks

14. Fleecová bunda

Základný materiál: modrý fleece - Microantipiling, gramáž 250
g/m2.

14. Fleecová bunda

Doplnkový materiál: modrý letný softshell, priepustnosť vodných
pár -3000 g/m2/24h, gramáž 185 g/m2.

14. Fleecová bunda

PANTONE: 19-4023 TPX, stálofarebnosť v otere mokrom a
suchom: Osnova - 4-5 sss, útok - 4-5 sss.

14. Fleecová bunda

Nepodšitá fleecová bunda s členením predných dielov po celej
dĺžke, riešená s umelohmotným zipsom s ukončenou
umelohmotnou koncovkou, siahajúcim v hornej časti do stojačiku s
výškou 5 cm.

14. Fleecová bunda

Predné diely sú spevnené po celej dĺžke, v zipsovom predšití:
rubná strana je spevnená s doplnkovým materiálom v šírke 4,5 cm,

14. Fleecová bunda

Lícna strana je spevnená z oboch strán so všitými 0,5 cm
výpustkami z doplnkového materiálu, ktoré siahajú aj do stojačiku
predných oboch dielov

14. Fleecová bunda

začistená v hornej časti so všitím do stojačiku a štepovaná priamo
po celej dĺžke predných dieloch, so začistením v dolnej dĺžke.

14. Fleecová bunda

Dolná časť: na oboch stranách umiestnené v šikmom sklone
vystrihnuté dvojvýpustkové vrecká, s predšitím výpustiek z
doplnkového materiálu, zapínaním so zipsom a s ukončením
umelohmotnej úchytky.

14. Fleecová bunda

Na ľavej strane predného dielu vo vrchnej časti je umiestnené
priame vyšitie znaku a čísla (bude upresnené) .

14. Fleecová bunda

Zadný diel: v hornej časti členené s predšitím s doplnkovým
materiálom. Pod členením je umiestnené priame vyšitie
obrysového písma v bielom prevedení pod sebou,

14. Fleecová bunda

výška písma bude v dvoch výškových úrovniach: 3,5 cm a 4 cm.

14. Fleecová bunda

Rukávy sú hladko zapracované a štepované v hlavicovom predšití.
Zadná časť rukávu po celej dĺžke členená, štepovaná a v dolnej
časti predlaktia spevnená so zošikmeným podkladom z dopln.
materiálu.

14. Fleecová bunda

Dolný obvod rukávu je po celom obvode začistený s elastickou
šikmou lemovkou.

14. Fleecová bunda

Na ľavom rukáve budú umiestnené nášivky s priamym
naštepovaním nasledovne: vo vzdialenosti 10 cm od

14. Fleecová bunda

hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so
znakom (bude upresnený) a nad kruhovým znakom

14. Fleecová bunda

vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený
nápis (bude upresnený) v polkruhovom tvare, ktorý rysuje tvar
kruhu znaku.

14. Fleecová bunda

Bunda je po celom dolnom obvode začistená so štepovanou
záložkou, so všitím elastickej vodiacej šnúrky s pevným uzašitím v
predných krajoch,

14. Fleecová bunda

v bočných švoch s riešením s regulačnou brzdičkou, uchytenou so
zaisťovacím pútkom.

14. Fleecová bunda

Dolnú záložku zároveň prekrýva bočné spevnenie z doplnkového
materiálu siahajúce z časti predného dielu smerujúce do zadného
dielu a prekrýva bočný šev, čím chráni účel oderu.

14. Fleecová bunda

počet: 49 ks

15. Bunda reflexná

Farba: reflexne žltá.

15. Bunda reflexná

Strih: Pol pásová zimná bunda rovného strihu, oteplená, podšitá,
rukávy odnímateľné. Bunda má podlepené švy. je vodeodolná a
paropriepustná.

15. Bunda reflexná

Bunda má dve náprsné nakladané vrecká s príklopkami. príklopky
sú na suchý zips. Dve spodné dvojvýpustkové vrecká.
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15. Bunda reflexná

Golier so stojačikom podšitý čiernym fleecom, v golieri je
vyťahovateľná kapucňa.

15. Bunda reflexná

V sedle predného a zadného dielu a na rukávoch je všitý reflexný
pás striebornej farby. Nad sedlom na srdcovej strane dierka na
služobný odznak.

15. Bunda reflexná

Na ľavom rukáve budú umiestnené nášivky s priamym
naštepovaním nasledovne: vo vzdialenosti 10 cm od

15. Bunda reflexná

hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so
znakom (bude upresnený) a nad kruhovým znakom

15. Bunda reflexná

vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený
nápis (bude upresnený) v polkruhovom tvare, ktorý rysuje tvar
kruhu znaku

15. Bunda reflexná

Na zadnom diely pod sedlom je priamo našité označenie s čiernym
nápisom (bude upresnené)

15. Bunda reflexná

počet: 7 ks

16. Ponožky letné

Hhladký vzor, čierne - jednofarebné.

16. Ponožky letné

počet: 245 ks

17. Ponožky zimné

Klasické froté, farba čierna s antibakteriálnou úpravou.

17. Ponožky zimné

počet: 147 ks

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jedná o oblečenie pre verejných činiteľov upravené zákonom a vyhláškou, ktoré nie je možné v opisnom formulári uviesť z
dôvodu zachovania anonymity verejného obstarávateľa. Zákon a vyhláška ako aj ostatné potrebné údaje (napr. týkajúce sa
znaku a nápisov) budú Dodávateľovi upresnené po uzatvorení zmluvy na EKS.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby víťazný uchádzač dodal na ukážku do miesta dodania predmetu zákazky do 5
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy bezplatne vzorky týchto tovarov:
p. č. 1 - Košeľa krátky rukáv dvojfarebná – požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks - Košeľa krátky rukáv dvojfarebná), +
požadujeme protokol o skúškach vydaný autorizovanými osobami za účelom preukázania technických vlastností materiálu,
nie starší ako 3 roky.
p. č. 2 - Polokošeľa dvojfarebná - požadujeme 1 ks vzorky tovaru + materialový list ( t. z. 1 ks - Polokošeľa dvojfarebná kompletná aj s vyšitím).
p. č. 3 - Nohavice letné – požadujeme 1 ks vzorky tovaru + materiálový list (t. z. 1 ks - Nohavice letné).
p. č. 4 - Nohavice zásahové (kapsáče) – požadujeme 1 ks vzorky tovaru + materialový list (t. z. 1 ks - nohavice zásahové kapsáče).
p. č. 5 - Nohavice zásahové zimné (kapsáče) - požadujeme 1ks vzorky tovaru + materiálový list (t. z. 1 ks - nohavice
zásahové zimné - kapsáče).
p. č. 6 - Bunda prechodná – požadujeme 1ks vzorky tovaru (t. z. 1 ks - bunda prechodná).
p. č. 7 - Nohavice zimné – požadujeme 1ks vzorky tovaru + materialový list (t. z. 1 ks - nohavice zimné).
p. č. 8 - Bunda zimná - pol pásová – požadujeme 1ks vzorky tovaru (t. z. 1 ks - bunda zimná pol pásová) + požadujeme
protokol o skúškach vydaný autorizovanými osobami za účelom preukázania technických vlastností materiálu, nie starší ako 3
roky.
p. č. 9 – Spodné funkčné termoprádlo – požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks - Spodné funkčné termoprádlo).
p. č. 10 - Čiapka zimná (kulich)- požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks -Čiapka zimná (kulich) ).
p. č. 12. - Šiltovka 6-panelová - požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks - Šiltovka 6-panelová ) + požadujeme protokol o
skúškach vydaný autorizovanými osobami za účelom preukázania technických vlastností materiálu, nie starší ako 3 roky.
p. č. 13. - Plášť do dažďa s kapsičkou – požadujeme 1ks vzorky tovaru + materialový list (t. z. 1 ks - Plášť do dažďa s
kapsičkou).
p. č. 14. - Fleecová bunda - požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks - Fleecová bunda) + požadujeme protokol o skúškach
vydaný autorizovanými osobami za účelom preukázania technických vlastností materiálu, nie starší ako 3 roky.
p. č. 15. Bunda reflexná - požadujeme 1 ks vzorky tovaru ( t. z. 1 ks - Bunda reflexná).
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Dodanie vzorky slúži na to, aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa požadované parametre, určené
verejným obstarávateľom.
Ak Dodávateľ bezplatne nepredloží všetky vzorky požadované Objednávateľom alebo ak podľa názoru Objednávateľa
preložené vzorky nezodpovedajú špecifikácii predmetu zákazky, má Objednávateľ právo v zmysle Obchodných podmienok
elektronického trhoviska odstúpiť od zmluvy.
V prípade, ak podľa názoru Objednávateľa preložené vzorky nezodpovedajú špecifikácii predmetu zákazky, Objednávateľ
vzorky Dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejného obstarávaniu a ako dôkaz, že preložené
vzorky nezodpovedajú špecifikácii predmetu zákazky požadovanej Objednávateľom.
Predmet zákazky, resp. jeho jednotlivé časti je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou,
že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené. Ekvivalentný výrobok musí byť v rovnakej
alebo lepšej kvalite a musí zodpovedať požiadavkám zákona a vyhlášky týkajúcej sa osôb, pre ktoré je oblečenie/výstroj
určená.
Kompletný predmet zmluvy musí byť dodaný do miesta plnenie podľa tejto zmluvy.
V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy, napr. najmä náklady na odobratie mier osôb, pre ktoré je
oblečenie určené, za účelom dodania správnych veľkostí všetkých tovarov, náklady predávajúceho na zabalenie predmetu
kúpy pri doprave, náklady na dopravu tovaru a pod.
Objednávateľ má právo určiť dva termíny na odobratie mier osobám, pre ktoré je oblečenie/výstroj určená (prvý termín je do 5
pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy a druhý termín približne koncom novembra 2018).
Dodávka tovarov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy bude prebiehať nasledovne: predávajúci je povinný do 5 (piatich)
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prísť na miesto dodania predmetu zmluvy a odobrať miery
osobám, pre ktoré je oblečenie určené, za účelom dodania správnych veľkostí jednotlivých tovarov tvoriacich predmet tejto
zmluvy, (to znamená, odobrať všetky miery na všetky tovary jednotlivým dotknutým osobám, vrátane šiltoviek, čiapok a a
pod. tak, aby dodávateľ mohol presne určiť jednotlivé veľkosti a počty tovarov v zmysle bodu 30. tejto zmluvy).
Presný čas odoberania mier oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 2 (dva) dni vopred.
Po odobratí mier je predávajúci povinní doručiť kupujúcemu písomný návrh veľkostí a počtu jednotlivých tovarov, ktoré tvoria
predmet tejto zmluvy, a to do 5 (piatich) dní odo dňa odobratia mier.
Tento návrh podlieha písomnému schváleniu kupujúcim.
Predávajúci vyzve (mailom al. písomne) kupujúceho vždy najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom odovzdania predmetu
kúpy alebo jeho časti k prevzatiu, pričom najneskorší termín dodania predmetu kúpy je 27.12.2018.(T.z., predmet zmluvy
môže byť dodávaný aj po ucelených častiach, min. však v hodnote 2000€).
Dodávateľ je oprávnený fakturovať a Objednávateľ zaplatiť takú časť celkovej ceny, ktorá pripadá na ucelenú časť plnenia,
ktorú dodá Dodávateľ Objednávateľovi vo vyššie uvedenej lehote.
Konečná lehota dodania, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári je termín najneskoršieho dodania poslednej časti
Plnenia.
Tovar bude dodaný ako nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Pri reklamácii v rámci bežnej záruky sa požaduje vyzdvihnutie reklamovaného tovaru v sídle objednávateľa a doručenie
reklamovaného tovaru späť do sídla objednávateľa na náklady dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za
podstatné porušenie tejto zmluvy.
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..
V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov podľa čl. XVIII. bod 18. 2 písm. a), b), c), d), e), f) g) i),j), k), l), p), q) ,
t), u), w) VZP má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý takýto dôvod odstúpenia objednávateľa od
zmluvy.“
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa týkajúcej sa technickej špecifikácie alebo osobitných
požiadaviek na plnenie uvedených v Zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ
je oprávnený v tomto prípade v zmysle obchodných podmienok EKS od zmluvy odstúpiť a vystaviť Dodávateľovi negatívnu
referenciu.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Hviezdova 129/2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.09.2018 08:00:00 - 27.12.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok v zmysle vyššie uvedených požiadaviek

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 333,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 000,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.08.2018 09:38:01
Objednávateľ:
Mesto Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SABRINA MODELLE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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