Kúpna zmluva č. Z201934547_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:

JANOLI, s.r.o.

Sídlo:

26, 08266 Uzovce, Slovenská republika

IČO:

36515507

DIČ:

2022172372

IČ DPH:

SK2022172372

Číslo účtu:

SK6902000000002159511354

Telefón:

0905902985

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pulóver

Kľúčové slová:

pulóver

CPV:

18235100-6 - Pulóvre; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pulóver

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

tmavomodrá farba, materiál 30% vlna / 70% akryl v
obojlícnej rebrovej väzbe 2/2, rovného strihu s dlhými
rukávmi, dolný okraj trupu a rukávov má pružný patent
výšky cca 8 cm, pletenie 2:2, výstrih je riešený do tvaru
písmena "V", v priekrčníku je naretiazkovaný dvojitý
pružný lem výšky cca 2x3 cm, pulóver má v ramennej
časti predných a zadných dielov a v zadnej časti rukávov
spevnenie z tkaniny keprovej väzby zloženia 50 % PES/
50 % bavlna identickej farby ako základný materiál,
povolená odchýlka farby je prípustná podľa stupňa 4
šedej stupnice - EN ISO 20105-A02 (alebo ekvivalent),
spevnenie v plecnej časti je šírky cca 12 cm od šva všitia
rukávov, do hĺbky cca 14 cm zvisle na prednom aj
zadnom diely, hĺbka cca 12 cm vo šve všitia rukávov,
spevnenie na zadnej časti rukáva je našité v ukončení
patentu šírky cca 10 cm, rozširujúcej sa smerom hore do
šírky cca 14 cm, výška spevnenia cca 30 cm,
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Minimum

Maximum

Presne

v pravej časti predného dielu je našitý suchý zips (plyš)
veľkosti 105 x 50 mm, v rohoch musí byť zaoblený, ktorý
slúži na upevnenie hodnosti, na ľavom rukáve cca 15 cm
od vrcholu hlavice rukáva je našitý vyšívaný rukávový
znak výšky 8,5 cm po obvode dvojnitným viazaným
stehom, montážne švy sú zhotovované na 1-ihlovom
stroji s trojnitným viazaným stehom, plecné švy sú zošité
s podložením úpletovej pásky, v strede priekrčníka
zadného diela je všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi
Materiálové zloženie:

30 % vlna / 70 % akryl

Farba:

modrá - PANTONE 19-3911 TPX

Väzba v súlade s EN 80 0020 (alebo ekvivalent):

obojlicná rebrová 2:2

Úprava:

prateľné v práčke

Hustota riadkov/stĺpcov na 10 cm v súlade s EN 12 127
(alebo ekvivalent):

45/31+/- 3 riadky/stĺpce

Priemerná jemnosť vlnených vlákien v súlade s ISO 137
IWTO8 (alebo ekvivalent):

do 23,5 (v micro m)

Žmolkovitosť, rozvláknenie v súlade s EN 80 0838
(alebo ekvivalent):

4,4 4,4 (min. stupeň)

Zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C- hotový
výrobok (v % v oboch smeroch) v súlade s IN ISO 6330,
EN ISO 5077, EN ISO 3759 (alebo ekvivalent):

+/- 3 cm max

Plošná hmotnosť v súlade s EN 12 127 (alebo
ekvivalent):

400g/m2+/-3%

Stálofarebnosť v alkalickom pote v súlade s EN ISO
105-E04 (alebo ekvivalent):

3-4/4 (min. stupeň)

Stálofarebnosť v kyslom pote v súlade s EN ISO
105-E04 (alebo ekvivalent):

3-4/4 (min. stupeň)

Stálofarebnosť pri otere za sucha v súlade s EN ISO
105-X12 (alebo ekvivalent):

4 (min. stupeň)

Stálofarebnosť pri otere za mokra v súlade s EN ISO
105-X12 (alebo ekvivalent):

4 (min. stupeň)

Špecifikácia doplnkového materiálu:
- materiálové zloženie:

50 % Bavlna / 50 % PES

- farba:

modrá - PANTONE 19-3911 TPX

- väzba v súlade s EN 80 0020 (alebo ekvivalent):

keprova 3/1

- plošná hmotnosť v súlade s EN 12 127 (alebo
ekvivalent):

250g/m2+/-3%

- počet nití na cm2, osnova/útok v súlade s EN ISO
7211/2 (alebo ekvivalent):

45/22 +/-1 niť

- priemerná jemnosť vlákien v tex, osnova/útok v súlade
s EN ISO 2060 (alebo ekvivalent):

14,7*2tex/50*1tex

- žmolkovitosť (piling) martindale v súlade s EN ISO
12945-2 (alebo ekvivalent):

3-4

- zmena rozmerov pri priemyselnom praní pri teplote
75°C - osnova/útok v súlade s EN ISO 15797 (alebo
ekvivalent):

+/- 2 % max

- pevnosť - osnova/útok v súlade s ISO 13 934-2 (alebo
ekvivalent):

1 200 N/ 700 N

- odolnosť voči oderu martindale v súlade s ISO 12
947-2 (alebo ekvivalent):

min. 25 000 cyklov

Stálofarebnosť v pote v súlade s EN ISO 105-E04 (alebo
ekvivalent):

min. stupeň 3-4/3-4

Stálofarebnosť pri otere za sucha v súlade s EN ISO
105-X12 (alebo ekvivalent):

min. stupeň 3-4

Rukávový znak na pulóver:

osemhranného tvaru s rozmermi 8,5 x 8,5 cm, v znaku bude
použitých 6 farieb, znaku sa nachádza 40 písmen, celovytkaný,
100 % polyester
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Značenie výrobkov:

každý výrobok je označený etiketou, ktorá je všitá z vnútornej
strany pulóvra a obsahuje údaje: názov výrobcu, veľkosť, zloženie
materiálu, rok výroby, symboly na ošetrovanie

Veľkostný sortiment - výšková skupina II. (výška postavy
164 cm):

veľkosť 2-40; 2-42; 2-44; 2-46; 2-48; 2-50; 2-52; 2-54; 2-56; 2-58;
2-60; 2-62

Veľkostný sortiment - výšková skupina III. (výška
postavy 173 cm):

veľkosť 3-40; 3-42; 3-46; 3-48; 3-50; 3-52; 3-54; 3-56; 3-58; 3-60

Veľkostný sortiment - výšková skupina IV. (výška
postavy 182 cm):

veľkosť 4-44; 4-46; 4-48; 4-50; 4-52; 4-54; 4-56; 4-58; 4-60; 4-62;
4-64

Veľkostný sortiment - výšková skupina V. (výška postavy
191 cm):

veľkosť 5-50; 5-52; 5-54; 5-56; 5-60

- konkrétny počet ks z jednotlivých veľkostí bude bližšie
definovaný po uzatvorení Zmluvy
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude dodaný jednorazovo
Objednávateľ požaduje predloženie bezplatnej vzorky 1 kus pulóvra veľkosti 2-48, vrátane označenia vzorky skúšobňou z
dôvodu zabezpečenia identity vzorky s protokolom o posúdení zhody so zadávanou dokumentáciou do 14 kalendárnych dní
od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu OEKO-TEX Štandard 100 (alebo ekvivalent) na základný materiál do 14
kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie protokolu o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických
noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike k predmetu zákazky do
14 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie materiálových listov predmetu zákazky do 14 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným označením normy, nakoľko Objednávateľom
požadovaný typ normy môže byť v inom štáte definovaný inou normou. V prípade uvedenia ekvivalentnej normy je potrebné
túto predložiť v úplnom znení v overenom preklade do Slovenského jazyka
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
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
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Pulóver.png

Pulóver.png

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Slovenská Ľupča

Ulica:
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.11.2019 08:00:00 - 10.12.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3368,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 143 958,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 172 750,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.11.2019 13:40:02
Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JANOLI, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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