
Kúpna zmluva č. Z202019015_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Sídlo: Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
IČO: 35568330
DIČ: 2022049018
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3781800000007000227418
Telefón: 0566322678

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: Pracovné odevy a obuv
Kľúčové slová: montérky na traky, montérková súprava, šiltovka, členková obuv, nohavice biele dámske, 

tričko, zdravotné sandále
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Montérky na traky pánske

2. Monterková súprava klasická

3. Pracovná obuv členková pánska

4. Pracovné nohavice biele dámske

5. Dámske zdravotné sandále biele

6. Tričko pracovné pánske

7. Tričko pracovné dámske biele

8. Pracovná šiltovka pánska

Položka č. 1: Montérky na traky pánske

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Montérky  na traky pánske- (MAX alebo ekvivalent), 
spevnenie v oblasti kolien a sedu, viacero praktických 
vreciek vrátane dve predné, dve bočné na stehnách, 
kombinácia dvoch farieb, materiál priedušný a dobre 
saje pot, ľahko sa neprepáli, materiál 100% bavlna, 
260g/m2, norma EN13688

ks 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Montérky na traky - kombinácia sivá-oranžová    
veľkosť/ks 46/1 50/1 52/1 54/2 60/1

Montérky na traky - kombinácia modrá-žltá         
veľkosť/ks 48/1 50/2 52/2 54/2 56/1

Montérky na traky - kombinácia farieb sivá-červená 
veľkosť/ks 46/1 48/1 50/1 52/1 54/1

Montérky na traky-kombinácia farieb zelená-čierna  
veľkosť/ks 46/1 48/2 50/2 52/1 54/1 62/1

Montérky na traky-kombinácia farieb hnedá-čierna  
veľkosť/ks 46/1 48/1 50/1 56/1 60/1

Položka č. 2: Monterková súprava klasická

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monterková súprava panská (JARDA alebo ekvivalent) 
pozostávajúca z blúzy a nohavíc do pása, voľný pás na 
šnúru, bočné vrecko na meter, zdvojené kolená. Blúza 
má 3 predné vrecká a tiež vrecko na ceruzku, materiál 
100% bavlna s gramážou 240g/m2, tradičná modrá 
farba

ks 9

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Monterková súprava                                                       
veľkosť/ks 48/3 50/4 52/1 62/1

Položka č. 3: Pracovná obuv členková pánska

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bezpečnostná pracovná obuv (Stone Marble S3 alebo 
ekvivalent)- členková obuv s oceľovou špicou a 
oceľovou planžetou,zvršok 1,6-1,8 mm hydrofóbnou 
hovädziou kožou, štiepenková koža, podšívka 
priepustná textilná, podošva protišmyková, antistatická, 
olejuodolná, odolná proti prepichnutiu, PU-PU,

pár 41

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pracovná obuv členková                                               
veľkosť/ks 40/3 41/5 42/6 43/11 44/10 45/2 46/3  48/1

Položka č. 4: Pracovné nohavice biele dámske

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovné nohavice biele dámske /APUS  LADY alebo 
ekvivalent) - 2 predné vrecká, zapínanie na boku na 
gombíky, 100% bavlna, 245g/m2

ks 12
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pracovné nohavice biele dámske                                  
veľkosť/ks 38/1 40/2 42/2 44/3 46/1 48/2 50/1

Položka č. 5: Dámske zdravotné sandále biele

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dámske zdravotné kožené sandále (CXS Dr. Cork alebo
ekvivalent) - s anatomicky tvarovanou stielkou, s dvomi 
nastaviteľnými páskami a nastaviteľným remienkom 
okolo päty, s rovnou podrážkou, zvršok i stielka 
hovädzia semišová koža, podrážka EVA, certifikácia EN 
ISO 20347

pár 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dámske zdravotné kožené sandále                      
veľkosť/párov 35/1 36/1 37/4 38/2 39/4

Položka č. 6: Tričko pracovné pánske

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tričko pracovné panské farebné (Adler Classic 101 
alebo ekvivalent) - 100% bavlna, 160g/m2, s krátkym 
rukávom, úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu, 
spevňujúca ramenná páska, trup po stranách bez švov.

ks 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tričko farebné pánske- sivé                                            
veľkosť/ks 46/2 48/1 50/2 52/2 54/3 60/1

Tričko farebné pánske - modré                                    
veľkosť/ks 48/1 50/2 52/2 54/2 56/1

Tričko farebné pánske - zelené                                      
veľkosť/ks 46/1 48/2 50/2 52/1 54/1 62/1

Tričko farebné pánske - hnedé                                      
veľkosť/ks 46/1 48/1 50/1 56/1 60/1

Položka č. 7: Tričko pracovné dámske biele

Funkcia

pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tričko pracovné dámske biele (Adler  V-Neck 102 alebo 
ekvivalent) - s výstrihom V, 100% bavlna, 160g/m2, s 
priekrčníkom tvaru V, spevňujúca ramenná páska, trup 
je po stranách bez švov, krátky rukáv

ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tričko pracovné dámske biele                               
veľkosť/ks 38/1 40/2 42/2 44/3 46/1 48/2 50/1

Položka č. 8: Pracovná šiltovka pánska

Funkcia
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pre žiakov strednej odbornej školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná šiltovka pánska farebná (LEO alebo 
ekvivalent) - čiapka baseballového typu, s reguláciou 
veľkosti pomocou plastového zapínania, materiál 100% 
česaná bavlna.

ks 41

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pracovná šiltovka  sivá 11 ks

Pracovná šiltovka modrá 17 ks

Pracovná šiltovka  zelená 8 ks

Pracovná šiltovka hnedá 5 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ bude pri plnení Zmluvy fakturovať aj DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke musí uviesť príslušnú sadzbu 
a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.

nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Lehota dodania kompletnej dodávky do 31.08.2020

Dodanie realizovať v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 14,00 hod.

Splatnosť faktúry 14 dni od jej doručenia

Možnosť výmeny nového, nenoseného, nepraného tovaru za inú veľkosť do 15 dní od obdržania tovaru

Následkom neplnenia ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenia parametrov a vlastnosti predmetu plnenia uzavretá zmluva
sa bude považovať za porušenú s následkom neplatnosti

Cenová ponuka je platná aj pre prípadné ďalšie požiadavky na základe osobitnej objednávky do 30.09.2020

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Screenshot_2020-08-05 Bavlnené montérky na traky Max 
pánske.png

Screenshot_2020-08-05 Bavlnené montérky na traky Max 
pánske.png

marble.jpg marble.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Kráľovský Chlmec
Ulica: Rákocziho 23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2020 14:00:00 - 31.08.2020 14:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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: 1 331,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 598,00 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 3.6, 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 14.08.2020 13:34:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
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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