
Kúpna zmluva č. Z201833820_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola letecko technická
Sídlo: Legionárska 160, 91104 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 17638593
DIČ: 2021310005
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3781800000007000258070
Telefón: 0326565407

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Peter Staňo MODEN
Sídlo: 299, 95841 Kolačno, Slovenská republika
IČO: 22812067
DIČ: 1031758277
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0905520138

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranné pracovné prostriedky
Kľúčové slová: ochranné prostriedky
CPV: 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: Ochranné pracovné prostriedky

Funkcia

ochranné pracovné prostriedky pre žiakov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

 blúza montérková  100% bavlny, 250až270 g/m2, silný 
kvalitný materiál označenie trvanlivým logom podľa 
dodanej predlohy v PDF na ľavom náprsnom 
vrecku,farba  modrá /svetlomodrá, typ strihu ako 
montérky COOL TREND alebo ekvivalent

ks 39

dámska blúza montérková  100% bavlny, 250až270 
g/m2, silný kvalitný materiál označenie trvanlivým logom 
podľa dodanej predlohy v PDF na ľavom náprsnom 
vrecku,farba  modrá /svetlomodrá,prípadne modrá/ 
čierna) typ strihu ako montérky COOL TREND alebo 
ekvivalent   

ks 4

 blúza montérková  100% bavlny, 250až270 g/m2, silný 
kvalitný materiál označenie trvanlivým logom podľa 
dodanej predlohy v PDF na ľavom náprsnom 
vrecku,farba  zelená /čierna, typ strihu ako montérky 
COOL TREND alebo ekvivalent

ks 14
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 blúza montérková  100% bavlny, 250až270  g/m2, silný 
kvalitný materiál označenie trvanlivým logom podľa 
dodanej predlohy v PDF na ľavom náprsnom 
vrecku,farba  sivá /oranžová, typ strihu ako montérky 
COOL TREND alebo ekvivalent

ks 9

montérkové nohavice na traky s náprsenkou  100% 
bavlny, 250až270  g/m2, silný kvalitný materiál, 
označenie trvanlivým logom podľa dodanej predlohy v 
PDF na  náprsnom vrecku,farba  modrá /svetlomodrá, 
typ strihu ako montérky COOL TREND alebo ekvivalent

ks 39

dámske montérkové nohavice na traky s náprsenkou  
100% bavlny, 250až270  g/m2, silný kvalitný materiál, 
označenie trvanlivým logom podľa dodanej predlohy v 
PDF na  náprsnom vrecku,farba  modrá 
/svetlomodrá,prípadne modrá/čierna typ strihu ako 
montérky COOL TREND alebo ekvivalent

ks 4

montérkové nohavice na traky s náprsenkou  100% 
bavlny, 250až270  g/m2, silný kvalitný materiál, 
označenie trvanlivým logom podľa dodanej predlohy v 
PDF na  náprsnom vrecku,farba  zelená /čierna, typ 
strihu ako montérky COOL TREND alebo ekvivalent

ks 14

montérkové nohavice na traky s náprsenkou  100% 
bavlny, 250až270 g/m2, silný kvalitný materiál, 
označenie trvanlivým logom podľa dodanej predlohy v 
PDF na  náprsnom vrecku,farba  sivá /oranžová, typ 
strihu ako montérky COOL TREND alebo ekvivalent

ks 9

aplikácia loga na montérkové blúzy,montérkové 
nohavice  v rozmere cca.10*6 cm , biela farba (logo v 
formáte PDF bude dodané úspešnému uchádzačovi po 
ukončení obstarávania) 

ks 132

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Montérková blúza+logo zo 100% bavlny, 250 až 
270g/m2, silný kvalitný materiál, zapínanie na krytý zips, 
nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné 
vrecká na suchý zips, , dve spodné vrecká na zips. 

Montérková bunda  modrá/ svetlomodrá veľkosť: 46-7 ks, 48-11 ks ,50-6 ks, 52-7 ks, 54-4 ks,56-3 ks, 58-1 
ks,

dámska montérková bunda  modrá/ svetlomodrá 
,prípadne modrá/čierna veľkosť:44-1 ks ,48-1 ks ,50-1 ks ,52-1 ks,

Montérková bunda  zelená/čierna veľkosť:46-5 ks, 48-3 ks, 50-2 ks, 52-1 ks, 54-1 ks,56-2 ks,

Montérková bunda  sivá/ oranžová veľkosť: , 46-5 ks, 48-3 ks,52-1 ks,

montérkové nohavice s náprsenkou sú vyrobené zo 
100% bavlny s gramážou 250až270 g/m2, zosilnené 
kolená, bočné multifunkčné vačky na náradie na 
nohaviciach + kapsa na náprsenke.

monterkové nohavice modrá/ svetlomodrá veľkosť:46-7 ks, 48-11 ks, 50-6 ks, 52-7 ks, 54-4 ks, 56-3 ks, 58-1 
ks

dámske monterkové nohavice modrá/ svetlomodrá 
,prípadne modrá/čierna veľkosť:44-1 ks ,48-1 ks ,50-1 ks ,52-1 ks,

monterkové nohavice zelená/čierna veľkosť:46-5 ks,48-3 ks, 50-2 ks,52-1 ks,54-1 ks,56-2 ks,

monterkové nohavice sivá/ oranžová veľkosť: 46-5 ks, 48-3 ks, 52-1 ks

veľkosti odevov podľa STN EN 340

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

úhrada za predmet plnenia sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá 
bude mať náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.Faktúra bude obsahovať 
cenu bez DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, celkovú cenu s DPH.Prílohou faktúry bude dodací list  podpísaný oboma 
zmluvnými stranami

miestom plnenia zákazky  je mesto Trenčín

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: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Legionárska 160

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.08.2018 07:00:00 - 31.08.2018 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 132,0000

3.4 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 vrátane DPH: 1 679,99 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 3.4, 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/
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V Bratislave, dňa 15.08.2018 12:04:00

Objednávateľ:
Stredná odborná škola letecko technická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Peter Staňo MODEN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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