Kúpna zmluva č. Z201844191_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

Centrum sociálnych služieb EDEN
Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
42348901
2023957375
SK6181800000007000502272
+421907732775

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JANOLI, s.r.o.

Sídlo:

26, 08266 Uzovce, Slovenská republika

IČO:

36515507

DIČ:

2022172372

IČ DPH:

SK2022172372

Číslo účtu:

SK6902000000002159511354

Telefón:

0905902985

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Textilné výrobky

Kľúčové slová:

plachta, uterák

CPV:

39512100-5 - Plachty; 39514100-9 - Uteráky; 39516100-3 - Bytový textil; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. plachta na matrac
2. uterák froté 50*100 cm
3. uterák froté 30*50 cm
Položka č. 1:

plachta na matrac

Funkcia
hygienická, ochranná, dekoračná, posteľná
Technické vlastnosti

Jednotka

plachta na matrac o rozmeroch 90x200x12

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba optic biela, materiál: 100 % bavlna, gramáž tkaniny
147g/m2, počet nití na 10 cm 240/220

po obvode plachty guma/olemovaná gumičkou, napínacia (obalový
typ), možné prať v priemyselných práčkach až na 95 st. Celzia,
certifikát Oekotex Standard 100, trieda 1

Položka č. 2:

uterák froté 50*100 cm

Funkcia
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Minimum

Maximum

Presne
120

hygienická
Technické vlastnosti

Jednotka

materiál: froté - 100 % bavlna

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

25 ks béžová farba, 25 ks tmavozelená farba

gramáž: 400g/m2, certifikát Oekotex Standard 100, možné prať v
priemyselných práčkach na min. 40 st. Celzia

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
50

uterák froté 30*50 cm

Funkcia
hygienická
Technické vlastnosti

Jednotka

materiál: froté - 100 % bavlna

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

50 ks béžová farba, 50 ks tmavozelená farba

gramáž: 400g/m2, certifikát Oekotex Standard 100, možné prať v
priemyselných práčkach na min. 40 st. Celzia

2.3

Minimum

Maximum

Presne
100

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - sídlo objednávateľa.
Zákazka je vyhradená len pre dodávateľov, ktorí majú status chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Úspešný
dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy potvrdenie o uvedenej požiadavke s tým, že
predmet zákazky bude realizovaný zamestnancami subjektu s osobitným postavením.
Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy za jednotlivé položky zákazky osobitne, a
to s uvedením názvu tovaru, s jeho podrobným opisom, ktorý bude korešpondovať s technickými požadovanými vlastnosťami.
Pri jednotlivých položkách uvádzať ceny s DPH/ks.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa dodať predmet plnenia do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy.
V prípade, že dodávateľ nebude spĺňať technickú špecifikáciu predmetu zákazky a osobitné požiadavky na plnenie,
objednávateľ automaticky odstúpi od zmluvy a vyhradzuje si právo neprevziať tovar.
Požaduje sa predložiť certifikát oeko-tex standard 100 do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy na výrobky, ktoré sú
predmetom zákazky.
Požaduje sa splnenie povinností podľa ZRPVS.
Požaduje sa stálofarebnosť a dlhá životnosť materiálov aj pri častom praní
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:

Liptovský Hrádok

Ulica:

Sady M. R. Štefánika 66/3
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.10.2018 07:00:00 - 02.11.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

270,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 125,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 350,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.10.2018 09:38:04
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb EDEN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JANOLI, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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