Kúpna zmluva č. Z201913031_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

Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovenská republika
00164763
2020829954
SK2020829954
+421220472180, +421220472181

Dodávateľ:
Obchodné meno:

R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

Sídlo:

Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

36349631

DIČ:

2022096934

IČ DPH:

SK2022096934

Číslo účtu:

SK17 7500 0000 0040 1316 2795

Telefón:

0905718897

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné ochranné pracovné odevy a obuv

Kľúčové slová:

monterková súprava, nohavice, trička, pracovný plášť, pracovná bezpečnostná obuv,
pracovné zateplené bundy

CPV:

18110000-3 - Pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18400000-3 - Špeciálne
odevy a doplnky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Osobné ochranné pracovné odevy a obuv

Funkcia
Ochranné pracovné odevy a obuv slúžia pre bezpečnosť zamestnancov pri práci.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. pánska pracovná obuv členková

pár

9

2. pánska pracovná obuv - sandále

pár

5

3. pracovné nohavice do pásu pánske a pracovná blúza

súprava

8

4. pracovné nohavice na traky a pracovná blúza

súprava

5

5. pracovné nohavice do pásu dámske a pracovná blúza

súprava

1

6. pánska softshellová bunda

ks

14

7. dámska softshellová bunda

ks

1

8. pánska pracovná vesta

ks

14

9. dámska pracovná vesta

ks

1

10. pracovné tričko pánske

ks

14

11. pracovné tričko dámske

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

12. pracovné rukavice

pár

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Pánska pracovná obuv členková nezateplená- VM
sanmarino 3170-01 bez oceľovej špice vo farbe hnedá v
prípade plnohodnotného ekvivalentu:

zvršok - brúsená hovädzia úseň velúr v hrúbke min 1,8mm
podšívka: textília s absorpčnou schopnosťou,

podošva - :dvojzložková podošva, vyrábaná v dvoch
materiálových prevedeniach PU / TPU a súčasne PU /
PU, priamy nástrek odolná voči oderom, trhaniu, palivám
a protišmyková olejovzdorná, antistatická stielka:

antistatická potiahnutá textíliou. Musí spĺňať absorbciu energie v
oblasti päty. Musí byť určená pre profesionálne použitie v kategórii
O1 podľa normy EN ISO 20347:2005

veľkosti:

47 -1 pár, 46 - 1 pár, 44 - 1 pár, 43 - 2 páry, 42 - 3 páry, 38 - 1 pár

2. Pánska pracovná obuv sandále zn. Bennon Palmer
bez oceľovej špice vo farbe čierna v prípade
plnohodnotného ekvivalentu:

predná časť vybavená s protiokopovou ochranou, ľahké na voľne
nosenie, zvršok PU materiál a textil, podšívka textil, podošva guma

veľkosti :

46 - 2 páry, 45 - 1 pár, 42 - 1 pár, 40 - 1 pár

3. Pánska pracovná montérková súprava /nohavice do
pásu a blúza/ zn Desman vo farbe šedo-oranžová v
prípade plnohodnotného ekvivalentu : musia mať
nohavice pohodlný strih, pás v zadnej časti do gumy,
vrecká bočné, zadné, nakladané stehenné, konce
nohavíc sú k stiahnutiu na suchý zips.

Blúza pohodlného strihu s vreckami bočnými, náprsnými a na
mobilný telefón. Zapínanie na zips, polohovateľné manžety na
cvočky alebo gombíky. Materiál celého kompletu polyester/bavlna
(65/35) 235g/m2.

veľkosti :

N56 – B60 1 ks, N56-B56 1 ks, N54-B54 3 ks, N52-B52 2 ks,
N50-B50 1 ks ; vysvetlivky N-Nohavice B-Blúza.

4. Pánska pracovná montérková súprava /nohavice na
traky a blúza/ zn Desman vo farbe šedo-oranžová v
prípade plnohodnotného ekvivalentu : musia mať
nohavice pohodlný strih, pás v zadnej časti do gumy a s
nastaviteľnými trakmi , vrecká bočné, zadné, nakladané
stehenné, konce nohavíc sú k stiahnutiu na suchý zips.

Blúza pohodlného strihu s vreckami bočnými, náprsnými a na
mobilný telefón.

Zapínanie na zips, polohovateľné manžety na cvočky
alebo gombíky. Materiál celého kompletu
polyester/bavlna (65/35) 235g/m2,

veľkosti: N62 – B62 1 ks,N60-B60 N56-B54 1 ks, N50-B50 1 ks,
N48-B48 1 ks ; vysvetlivky N-Nohavice B-Blúza

5. Dámska pracovná montérková súprava /nohavice do
pásu a blúza/ zn Max lady čreva vo farbe modro čierna v
prípade plnohodnotného ekvivalentu :

musia mať súprava pohodlný strih, zdvojená látka a prešívanie
sedu, zosilnené kolená, vrecká vzadu a na bokoch 100% bavlna,
260g/m2 , veľkosti: N36-B36 1 ks ;
vysvetlivky N-Nohavice
B-Blúza .

6. Pracovná pánska zateplená vesta zn. Nim os otto
Schachner vo farbe antracit v prípade plnohodnotného
ekvivalentu :

musia mať min 2 bočné vrecká a jedno náprstné, zapínanie na
zips, šírka spodného lemu musí byť flexibilná , materiál 100%
nylon, musí spĺňať normu EN 340 ; veľkosti: M - 2 ks, L 8 ks, XXL
- 3 ks.

7. Pracovná dámska zateplená vesta zn. Roseville červa
vo farbe modrá v prípade plnohodnotného ekvivalentu :

musia mať vrecká na oboch stranách, zapínanie na zips, materiál
kombinácia polyester fleece a nylon, musí spĺňať normu EN 340 ;
veľkosti: S 1 ks

8. Pracovná pánska shoftshellová bunda zn. Durham
CXs vo farbe čierna v prípade plnohodnotného
ekvivalentu musia mať odopínateľnú kapucňu, rukávy
ukončené gumičkou, zapínanie na zips, reflexné
výpustky, sťahovanie v dolnom okraji,

fleecový limec aj s vnútornej strany bundy, TPU membrána,
odolnosť voči vode min 10000mm, priepustnosť min 3000g/m2 za
24hod, minimálne 2 vrecká na zips, materiál polyester min 96%
zvyšok elastan,

veľkosti :

M - 2 ks, L - 8 ks, XXL - 3 ks

9. Pracovná dámska shoftshellová bunda zn. Gaula lady
vo farbe modrá v prípade plnohodnotného ekvivalentu
musia mať nastaviteľnosť šírky rukávov na suchý zips,
zapínanie na zips s kontrastnými prvkami,

ľahký dvojvrstvový shoft shellový materiál, vrchná časť 75D
polyester a vnútorná časť tricon min 230g/m2, odolnosť voči min
8000mm, priedušnosť min 800g/m2 za 24hod,

veľkosť :

S 1 ks

10. Pracovné pánske tričko vo farbe čierna v prípade
plnohodnotného ekvivalentu musí byť 100% bavlna,
úzky lem priekrčníku z rebrového úpletu s vnútornej
strany začistený s tkanou páskou, spevnený ramenný
šev,

veľkosti: M - 2 ks, L - 8 ks, XXL - 3 ks

11. Pracovné dámske tričko vo farbe čierna v prípade
plnohodnotného ekvivalentu musí byť 100% bavlna,
úzky lem priekrčníku z rebrového úpletu s vnútornej
strany začistený s tkanou páskou, spevnený ramenný
šev,

veľkosť : S - 1 ks
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12. Pracovné pánske rukavice zn. gekon Cxs vo farbe
čierna v prípade plnohodnotného ekvivalentu musia byť
s materiálu syntetetická koža na dlani, vo vrchnej časti
strečový spandex, upínanie na zápästí má byť riešené
na suchý zips. Musia byť odolné voči zrážaniu,
naťahovaniu a tvrdnutiu,
2.3

veľkosti: 10 - 12 ks , XL - 2 ks

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia).
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami tovaru s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia
zmluvy. Súčet cien všetkých položiek (1 - 12) musí tvoriť celkovú zmluvnú cenu. Cenou položky sa rozumie súčin jednotkovej
ceny položky a počtu kusov.
Dodávateľ predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný,
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám objednávateľa.
V prípade nevyhovujúcej veľkosti sa požaduje možnosť výmeny do 10 dní od dodania.
V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej doby, náklady na dopravu zabezpečuje a hradí dodávateľ.
Dodávateľ predloží objednávateľovi vzorky tovaru, tieto musia zodpovedať popisu a technickej špecifikácii, v inom prípade si
objednávateľ vyhradzuje právo tovar neodobrať a odstúpiť od zmluvy.
Splatnosť faktúry do : 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi (faktúra musí obsahovať meno kontaktnej
osoby za objednávateľa). Požadujeme, aby dodávateľ do faktúry uvádzal číslo kúpnej zmluvy.
Požadujeme fakturovať až po dodaní kompletného tovaru.
Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 - 3 pracovné dni pred
plánovaným dodaním.
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Pribinova 17, SND Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.05.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

položky

Požadované množstvo:

12,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 373,32 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 647,99 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2019 14:04:01
Objednávateľ:
Slovenské národné divadlo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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