
Kúpna zmluva č. Z202212773_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
Sídlo: J. Smreka 486, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00632368
DIČ: 2020616840
IČ DPH:
Telefón: 0901918621

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tamal s. r. o.
Sídlo: M.R.Štefánika 57, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 52378101
DIČ: 2121005986
IČ DPH: SK2121005986
Bankové spojenie: IBAN: SK20 1100 0000 0029 4307 2973, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0902858460

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné odevy
Kľúčové slová: pracovné odevy, obuv
CPV: 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovné odevy

Funkcia

Ochranné pracovné odevy. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Pracovne rukavice BUDDY s PVC terčíkmi bavlnené ks 4

2. Kombinované pracovné rukavice MECHANIK- koža 
dlaň, bavlna na chrbte s elastickou manžetou ks 1

3. Uterák Organic Nr. 917 450g/m2, rozmer 50x100cm ks 32

4. Gumové pracovné čižmy TRONCHETTO- antistatické
čižmy z PVC a nitrilu ks 4

5. Čiapka CXS KUBA biela kuchárska lodička ks 4

6. Zástera do kuchyne VENUS s vreckom tmavo-modrá-
100% bavlna- 260g/m2 ks 4

7. Monterkové nohavice CXS ORION KRYŠTOF na 
traky s náprsenkou č.52 (sivé)s reflexnými prvkami ks 1

8. Montérková blúza CXS ORION OTAKAR č.50 (sivá) s
reflexnými prvkami, zapínanie na zips, multifunkčné 
vrecká

ks 1
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9. Sandále pracovné pánske MEMPHIS 01 ESD 
veľ.43-komb.-textil,brúsená koža a priedušná textília ks 1

10. Dámske tričko City Nr. 120 modrá kráľovská(voľnejší
strih so spodným širokým lemom) ks 12

11. Dámska blúza LW20 classic biela s kontrastným 
lemom a zoštíhlujúcim strihom, dole po stranách vrecká ks 7

12. Blúza vzorovaná CK616 dámska - potlač zúbková 
víla-klas. strih s V výstrihom a vreckami po stranách a 
bočnými rozparkami 97%bavlna a 3% elastan

ks 32

13. Šľapky TREND dámske bielo zelené - typ kroks ks 1

14. Pánske tričko KEYA 180g Dark navy 77- 
100%bavllna ks 4

15. Dámske nohavice CXS TARA -pás do gumy, 2 
predné vrecká ks 6

16. Dámske tepláky PANTS LEISURE Nr. 603 čierne-2 
predné vrecká,spodný okraj s gumou(bavlna+elastan) ks 43

17. Pánske nohavice SANDER biele do pása veľ.54 - 
100%bavlna 190g/m2 ks 2

18. Obuv do kuchyne - Misa OB - kožené sandále s 
plnou špicou a perforovaním s nastaviteľným remienkom ks 9

19. Šľapky KUNO - vzorované, podrážka zvýšená v 
pätovej časti, kožené ks 5

20. Respirátor skladací AP322 FFP2 s ventilčekom ks 1

21. poltopánky FRESIA , dámske tenisky ks 2

22. Bunda JACKET, dámska fleesová na zips s 2 
vačkami ks 30

23. Bunda JACKET, pánska fleesová na zips s 2 
vačkami ks 2

24. Nohavice CXS PORTAGE dámske sivo - čierne  XL ks 1

25. Zástera PVC ks 4

26. Pánske pracovné nohavice hnedé ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu 
zákazky.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod. 

Dodávateľ poskytne objednávateľovi na predmet plnenia záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy kontaktovať e-mailom kontaktnú osobu 
objednávateľa a predložiť jej k odsúhlaseniu obchodný názov ponúknutých výrobkov, ich technickú špecifikáciu a fotografie, 
prípadne prospekty s ich vyobrazením. Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže nastať plnenie zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar I. akosti zodpovedajúci platným normám STN, EN.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktoré je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Ak niektorý z použitých 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 všetky úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí 
ekvivalentného výrobku je dodávateľ povinný informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávateľa do 2 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy.
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Objednávateľ si vyhradzuje právo výmeny veľkosti tovaru do 10 dní od dodania. Veľkosti pracovných odevov a obuvi sa 
objedná podľa predloženej ponuky výherného dodávateľa, teda dodávateľ poskytne vzorové veľkosti, aby nedošlo k 
zbytočným výmenám veľkostí.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: J. Smreka 486/12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2022 10:00:00 - 02.12.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 2 733,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 280,00 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.
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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 Z202212773

V Bratislave, dňa 31.10.2022 13:54:02

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tamal s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212773


Zákazka


Identifikátor Z202212773


Názov zákazky Pracovné odevy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331871


Dodávateľ


Obchodný názov Tamal s. r. o.


IČO 52378101


Sídlo M.R.Štefánika 57, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 31.10.2022 11:49:45


Hash obsahu návrhu plnenia Ty4avkTzYCTZ+R8YpKMULiMvckpGunlQo0jcz6Ux51k=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1. Pracovne rukavice BUDDY s PVC terčíkmi bavlnené
2. Kombinované pracovné rukavice MECHANIK- koža dlaň, bavlna na chrbte s elastickou manžetou
3. Uterák rozmer 50x100cm
4. Gumové pracovné čižmy TRONCHETTO- antistatické čižmy z PVC a nitrilu
5. Čiapka CXS KUBA biela kuchárska lodička
6. Zástera do kuchyne VENUS s vreckom tmavo-modrá- 100% bavlna- 260g/m2
7. Monterkové nohavice CXS ORION KRYŠTOF na traky s náprsenkou č.52 (sivé)s reflexnými
prvkami
8. Montérková blúza CXS ORION OTAKAR č.50 (sivá) s reflexnými prvkami, zapínanie na zips,
multifunkčné vrecká
9. Sandále pracovné pánske MEMPHIS 01 ESD veľ.43-komb.-textil,brúsená koža a priedušná textília
10. Dámske tričko City Nr. 120 modrá kráľovská(voľnejší strih so spodným širokým lemom)
11. Dámska blúza LW20 classic
12. Blúza vzorovaná dámska
13. Šľapky TREND dámske bielo zelené
14. Pánske tričko KEYA 180g Dark navy 77- 100%bavllna
15. Dámske nohavice CXS TARA -pás do gumy, 2 predné vrecká
16. Dámske tepláky PANTS LEISURE Nr. 603 čierne
17. Pánske nohavice SANDER biele do pása veľ.54 - 100%bavlna 190g/m2
18. Obuv do kuchyne - Misa OB - kožené sandále s plnou špicou a perforovaním s nastaviteľným
remienkom
19. Šľapky KUNO - vzorované, podrážka zvýšená v pätovej časti, kožené
20. Respirátor skladací AP322 FFP2 s ventilčekom
21. poltopánky FRESIA , dámske tenisky
22. Bunda JACKET, dámska fleesová na zips s 2 vačkami
23. Bunda JACKET, pánska fleesová na zips s 2 vačkami
24. Nohavice CXS PORTAGE dámske sivo - čierne
25. Zástera PVC
26. Pánske pracovné nohavice hnedé


Prílohy:
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