Kúpna zmluva č. Z201936374_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 Trnava
Hlavná 1, 91771 Trnava, Slovenská republika
00313114
2021175728
SK5902000000000026925212
+421918514521

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:

Nákup výstrojného materiálu pre cyklohliadku

Kľúčové slová:

krátke nohavice, dlhé nohavice, prilba, ochranné okuliare, tričko, cyklistická obuv, rukavice

CPV:

18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi

Funkcia
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov, obuvi a rukavíc
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Cyklistické nohavice krátke, farba tmavomodrá (napr.
Pantone19-4025TPX), Príloha č. 1

ks

65

2. Cyklistické nohavice dlhé, farba tmavomodrá (napr.
Pantone19-4025TPX), Príloha č. 1

ks

65

3. Boxerky s cyklistickou vložkou, farba čierna

ks

65

4. Cyklistické rukavice krátke s gelovými vložkami,
čierna farba

ks

65

5. Cyklistická prilba s návlekom a blikačkou,
tmavomodrá, vrátane obalu na prenášanie resp.
skladovanie prilby

ks

30

6. Ochranné okuliare s meniteľnými sklami, alebo
fotochromatickými sklami

ks

65

7. Špeciálna cyklistická obuv, s tvrdou podrážkou

pár

65

Strana 1 z 3

Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení - matereiál zloženie

90 - 94% polyester, min. 6% elastan, hmotnosť 180g/m2 (+/- 5%),
vodný stĺpec min. 5000mm, paropriepustnosť min.
3000g/m2/24hod.

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení

cyklo-špecifických, tvarovo-ergonomických, kombinovaných
nohavíc podľa špecificky určeného strihu. Predné diely obsahujú 2
kusy umiestnených vrchných vystrihnutých vreciek s uzapínaním
so zipsom

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení

Pod členiacim švom v oblúkovitom tvarovacom členení je
umiestnené pod reflexnou paspulou naštepované vrecko po
oboch stranách nakladané, s prekladanou príklopkou a suchým
zipsom.

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení

Pásec je so všitou regulovanou prádlovou gumou v zadnom diely,
kde v bočných častiach oboch strán je naštepovaná regulačná
pracka smerujúca do predných dielov s uzapínaním so suchým
zipsom.

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení

Pútka slúžia s rozmerom na služobný opasok, s rozmiestnením aj
s dĺžkou.

Položka 1. a 2. - nohavice v dlhom a v krátkom
prevedení, Doplnkový materiál:

- reflexná paspula v zložení 100% polyester, šírka 10 mm,
- materiál 100% polyamid + PU záter, farba tmavomodrá
(napr. Pantone 19-4025 TPX), väzba plátnová, gramáž
min.147g/m2

Položka 5. - cyklistická prilba

návlek na prilbu obsahuje reflexné prvky s nápisom.

Položka 7. - špeciálna cyklistická obuv (tzv. cyklistické
tretry)

s tvrdou podrážkou, s variabilným upínaním aj na bezpečnú
chôdzu,

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predloží položkový rozpočet jednotkových cien, v štruktúre jednotkové ceny bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH,
do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, spolu s predložením vzoriek na odsúhlasenie a predloží vyhlásenia o zhode na
všetky tovary v origináli.
Objednávateľ pred dodávkou požaduje odsúhlasenie vzoriek z každého druhu tovaru, a preukázanie kvality materiálu
certifikátom zo skúšobne alebo od výrobcu, preukazujúcim požadované vlastnosti. Nesplnenie tejto požiadavky je dôvodom na
odstúpenie od zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Tabuľka veľkostí podľa EN 13688. Zoznam veľkostí bude predložený po uzatvorený zmluvy.
Dodaný predmet zákazky bude odovzdaný a prevzatý na základe písomných preberacích protokolov, resp. dodacích listov
dodávateľa podpísaných zástupcom objednávateľa aj dodávateľa.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je písomný preberací protokol, resp. dodací list dodávateľa podpísaný zástupcom
objednávateľa aj dodávateľa.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a miesto dodania služby je v SR alebo tovar bude
prepravený do SR z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke
však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH platnú pre SR v čase
odovzdania ponuky. V prípade, ak víťazný uchádzač z iného členského štátu EÚ spĺňa podmienky podľa zákona č. 222/2004
Z.z., je povinný sa pred začatím vykonávania činnosti registrovať.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy alebo VZP podstatným
spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať aj nedodanie predmetu podľa špecifikácie v
dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných zmluvných špecifikácií., ktoré sú buď v časti technické vlastnosti
alebo obrazovej prílohe.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č. 1.pdf

Príloha č. 1.pdf
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Trhová 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.12.2019 08:00:00 - 23.12.2019 14:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 562,08 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 274,50 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 04.12.2019 10:40:01
Objednávateľ:
Mesto Trnava
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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