
Kúpna zmluva č. Z202117361_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: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.
Sídlo: Na stanicu 16, 01009 Žilina, Slovenská republika
IČO: 43909159
DIČ: 2022511920
IČ DPH: SK2022511920
Bankové spojenie: IBAN: SK7809000000000424287172
Telefón: +421 917 969 079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranná obuv a pracovné odevy
Kľúčové slová: pracovné topánky, pracovný odev, plášť, kuchárske nohavice, blúza
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 5

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

pár 31

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

pár 14
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Montérky LUXUS s odnímateľnými rukávmi, 100% 
bavlna, 260 g/m2, bunda + nohavice do pása, čierno žlté
pánske

pár 5

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

pár 4

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

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

Blúza bavlnená, biela na gombíky, krátky rukáv ks 2

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

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ  vyhradzuje právo 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 2 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.

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

Strana 2 z 4 



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:

30.08.2021 08:00:00 - 06.09.2021 14:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 960,68 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 352,82 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117361

V Bratislave, dňa 13.08.2021 13:54:01
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Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117361


Zákazka


Identifikátor Z202117361


Názov zákazky Ochranná obuv a pracovné odevy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311118


Dodávateľ


Obchodný názov PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.


IČO 43909159


Sídlo Na stanicu 16, Žilina, 01009, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.8.2021 12:58:04


Hash obsahu návrhu plnenia QPJAHv3SBlNeslBSqxsr56k2+ONkUfAYwD+LG8WDJs8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Ponuka 900102027.pdf










CENOVÁ PONUKA č. 102027900



Na stanicu 16
010 09 Žilina



DIČ :
IČO: 43909159



2022511920



Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.



IČ DPH: SK2022511920



V obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 19979/L



Číslo účtu:
IBAN:



0424287172/900
SK78 0900 0000 0004 2428 7172



Slovenská sporiteľňa, a.s. ŽilinaBanka:
SWIFT: GIBASKBX



Rada dokladu 900



Sklad



Číslo dokladu 102027



:



:



:



Spôsob dopravy Kuriér:



002.00000.001
Sklad obchodný hlavný



Kontakt dodávateľ:



Kontakt odberateľ:



Lenka Gráčová



+421 915 974 718
obchod@zigo1.sk



Meno:
Telefón:



E-mail:



E-mail:



Meno:



Mobil::
dusmaj@gmail.com
0901918386 Pevná linka:
Rezák Dušan



Stredná odborná škola



Ul. slovenských partizánov 1129/49



Považská Bystrica017 01



42141443
SK2022670661



2022670661



IČO:
IČ DPH:



DIČ:



Odberateľ:



Dátum vystavenia:
Termín dodávky:



12.8.2021
12.8.2021



Platnosť do: 30.09.2021



Dod. a plat. podmienky:
Forma úhrady:
Spôsob dopravy:



Prevodný príkaz
Kuriér



Množstvo MJ bez DPHNázov produktu CC bez DPHObrázokČ. JC s DPHDPH



Nohavice C075 BARNET



Pracovné nohavice C075 BARNET sú vhodné nielen pre
mäsiarov, ale i pre kuchárov a pre iné profesie. Majú
klasický strih a v páse sa zapínajú na zips a háčik.
Zadný pás je elastický. Nohavice majú zadné aj bočné
vrecká. Materiál je veľmi príjemný a sú vhodné na
nosenie počas celého dňa. 
Materiál: 100% bavlna - 190 g/m² 
Veľkosť: XS-3XL



2,00 ks 20 12,86



15,43



25,72



Blúza CXS GABRIELA dámska biela



Biela blúza CXS GABRIELA s krátkym rukávom je
vyrobená zo 100%-nej bavlny. Má 3 vrecká a zapínanie
na gombíky. Vzadu je voľný pás stiahnuteľný na gombík. 
Materiál: plátno 100% bavlna - 145 g/m2 
Veľkosť: 38-62 
Norma: EN 13688



2,00 ks 20 7,75



9,30



15,50



Členková pracovná obuv FIRSTY O1



Celokožená členková pracovná obuv FIRSTY O1
vyrobená z hovädzej kože. Antistatická SRA podošva je
vyrobená z PU2D, odolná voči olejom, pohonným
hmotám a kontaktnému teplu do 110°C.
Podošva: PU2D SRA
Norma: EN 20347
Veľkosť: 36-48



50,00 pár 20 11,12



13,34



556,00



Poznámka k cenovej ponuke:



Cenová ponuka - s obrázkom (ZIGO)



12.8.2021 14:42:27
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Rada dokladu 900



002.00000.001Sklad



Číslo dokladu 102027



Žilina



Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.



010 09
Na stanicu 16



CENOVÁ PONUKA č. 102027900



Množstvo MJ bez DPHNázov produktu CC bez DPHObrázokČ. JC s DPHDPH



Zateplená členková bezpečnostná obuv Bennon
BASIC Winter S3 High



Zateplená členková bezpečnostná obuv Bennon Basic s
oceľovou špicou a planžetou je vyrobená z hovädzinovej
štiepenky Barton o hrúbke 1,6-1,8 mm. Obuv má
hydrofóbnu úpravu. Podšívka je z hrejivého plyšu.
Vkladacia stielka je vyrobená z kombinácie EVA/plyš.
SRC antistatická podošva formy SPARTACUS s
tlmením otrasov v päte je vyhotovená z polyuretánu,
odolného voči pohonným hmotám.
Norma: EN 20345
Veľkosť: 36-50
aktuálne nedostupné, naskladnenie všetkých veľkostí
8.9.2021 u dodávateľa



5,00 pár 20 23,17



27,80



115,85



Montérková blúza CXS LUXY EDA



Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m²
Veľkosť: 46-68 



31,00 ks 20 12,58



15,10



389,98



Montérkové nohavice CXS LUXY JOSEF do pása



Montérkové nohavice CXS LUXY JOSEF majú zdvojené
kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a pretrhnutiu. Pás
je pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami
na opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil a zadné vrecká. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m² 
Veľkosť: 46-68



31,00 ks 20 9,50



11,40



294,50



Montérková blúza CXS LUXY EDA



Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m²
Veľkosť: 46-68 



14,00 ks 20 12,58



15,10



176,12



Montérkové nohavice CXS LUXY JOSEF do pása



Montérkové nohavice CXS LUXY JOSEF majú zdvojené
kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a pretrhnutiu. Pás
je pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami
na opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil a zadné vrecká. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m² 
Veľkosť: 46-68



14,00 ks 20 9,50



11,40



133,00



Cenová ponuka - s obrázkom (ZIGO)
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Rada dokladu 900



002.00000.001Sklad



Číslo dokladu 102027



Žilina



Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.



010 09
Na stanicu 16



CENOVÁ PONUKA č. 102027900



Množstvo MJ bez DPHNázov produktu CC bez DPHObrázokČ. JC s DPHDPH



Montérková blúza CXS SIRIUS BRIGHTON



Pracovná montérková blúza CXS SIRIUS BRIGHTON
má nastaviteľné manžety na rukávoch. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Vysoká kvalita
prevedenia montérkovej blúzy BRIGHTON zaručuje
pohodlné nosenie. Blúza má multifunkčné náprsné
vrecká a bočné vrecká na zips. Je vybavená reflexnými
doplnkami pre lepšiu viditeľnosť. 
Materiál: kanvas 65% polyester, 35% bavlna - 270 g/m²
Veľkosť: 46-64



5,00 ks 20 22,66



27,19



113,30



Montérkové nohavice CXS SIRIUS BRIGHTON do
pása



Montérkové nohavice CXS BRIGHTON z rady SIRIUS
majú pevný pás a pútká na opasok.  Na kolenách je
možnosť vloženia kolenných výztuh. Na nohaviciach sú
predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami a bočné
multifunkčné vrecká. Kolená sú zosilnené polyesterom
600D. Na nohaviciach sú reflexné výpustky pre lepšiu
viditeľnosť. 
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna - 270 g/m² 
Veľkosť: 46-64



5,00 ks 20 19,94



23,93



99,70



Montérková blúza CXS LUXY EDA



Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m²
Veľkosť: 46-68 



4,00 ks 20 12,58



15,10



50,32



Montérkové nohavice CXS LUXY ROBIN s
náprsenkou



Montérkové nohavice CXS LUXY ROBIN s náprsenkou
majú zdvojené kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a
pretrhnutiu. Traky na náprsenke sú s gumou. Pás je
pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami na
opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil, zadné vrecká a vrecko
an náprsenke. 
Materiál: 100% bavlna - 260 g/m² 
Veľkosť: 46-68



4,00 ks 20 11,94



14,33



47,76



Plášt CXS KLASIK VENCA



Tradičný pracovný plášť CXS KLASIK VENCA so
zapínaním na gombíky. Plášť má náprsné vrecko a dve
dolné bočné vrecká. Dĺžka plášťu jee mierne nad kolená.



Materiál: keper 100% bavlna - 240g/m²
Veľkosť: 44-64



1,00 ks 20 9,70



11,64



9,70



168,00Celkom:
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Rada dokladu 900



002.00000.001Sklad



Číslo dokladu 102027



Žilina



Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.



010 09
Na stanicu 16



CENOVÁ PONUKA č. 102027900



2 432,93Celkom EUR



DPH



Celkom bez DPH 2 027,45



405,48
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