
Kúpna zmluva č. Z202020798_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 43959954
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
Bankové spojenie: IBAN: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
Telefón: 0915 977 179

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranná obuv a pracovné odevy
Kľúčové slová: pracovné topánky a sandále, pracovný odev, plášť, tričká, nohavice, tepláky, čiapky, blúzy, 

zástery
CPV: 18830000-6 - Ochranná obuv; 18110000-3 - Pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ochranná obuv a pracovné odevy

Funkcia

Osobné ochranné pracovné prostriedky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná obuv - členková wibram classic (vyrobená z 
potlačenej čiernej hovädzej kože. Podšívka zo 
syntetického materiálu – ciselina, gumová protišmyková 
podošva, stielka cambrelle + EVA)

pár 50

Bezpečnostná zateplená pracovná obuv - Bennon Basic 
Winter - členková S3 (zvršok z kvalitnej hovädzej kože, 
podšívka z teplého podšívkového syntetického materiálu
kožúšok. Kvalitná podošva, oderuvzdorná s 
protisklzovým dezénom PUR, anatomicky pohodlná 
tvarovaná

pár 11

Pracovná obuv biele sandále zdravotné vpredu 
zatvorené WINTOPERK BETA /OB A E FO V250 015/ pár 12

Čierne anatomicky tvarované šľapky BNN BLACK OB 
Slipper Z30082v60 pár 6
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Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice do pása, modro 
čierne pánske

pár 24

Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice do pása, čierno 
červené pánske

pár 20

Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice do pása, čierno žlté
pánske

pár 6

Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice na traky, zeleno 
čierne pánske

pár 5

Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice do pása, zeleno 
čierne pánske

pár 6

Pracovný pánsky plášť KLASIK VENCA so zapínaním 
na gombíky. Plášť má náprsné vrecko a dve dolné 
bočné vrecká. Dĺžka mierne nad kolená. Materiál: keper 
100% bavlna - 240g/m² (veľkosť: 50, farba modrá)

ks 1

Tričko biele, krátky rukáv okrúhly výstrih, 100% bavlna 
180g/m2 ks 22

Pracovné dámske tričko s krátkym rukávom, modré 
100% bavlna, Single Jersej, 160 g/m2 ks 12

Nohavice pracovné zdravotné biele 100% bavlna /pás 
vzadu do gumy, bočné   zapínanie na gombíky/ ks 9

Pracovné nohavice PEPITO do pása pánske 100% 
bavlna, 280g/ m2 /100% bavlna, 280g/m2,   zapínanie 
na gombík, vzadu v páse prispôsobujúca sa guma, 
rázporok zapínaný na zips, dve  predné zapustené 
vrecká - jedno zadné vrecko, nohavice zakončené 
lemom/

ks 2

Dámske kvalitné tepláky POLTA - čierne, bavlnené. 
Materiál: bavlnená výplnka, v páse guma a šnúra ks 6

Čiapka keprová, mäkký šilt, biela /keper 100%, bavlna 
240 gr. / m2, štandardná veľkosť ks 11

Blúza bavlnená, biela na gombíky, krátky rukáv ks 2

Zástera biela do pása 100% bavlna 70x65 cm ks 11

Zástera biela s náprsenkou 100% bavlna 80x100 cm ks 9

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

Konečná cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky na miesto dodania a 
prípadnej výmeny odevov a obuvi, maximálne však 2 x. Dopravu pri výmene predmetu zákazky (veľkosť odevu a obuvi) k 
objednávateľovi a od objednávateľa dodávateľ platí v rámci zmluvy

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.

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

Je potrebné zachovať farebné rozlíšenie odevov, kvôli rozpoznaniu žiakov podľa učebných odborov.
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Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy!

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

Záruka na tovar min. 2 roky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo výmeny veľkosti tovaru a jeho kvality.

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

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.

Predávajúci je povinný predložiť vyhlásenie o zhode (certifikáty alebo protokoly na obuv, odev a ostatné ochranné pracovné 
prostriedky), aby sa kupujúci uistil, že dodaný predmet zmluvy bude v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na kvalitatívne 
parametre predmetu tejto zákazky do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Požaduje sa, aby bol dodávateľ v deň uzatvorenia zmluvy zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO

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: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov, 1129/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2020 09:24:00 - 30.09.2020 09:24:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 2 389,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 866,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 31.08.2020 11:14:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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