
Kúpna zmluva č. Z20185137_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTROBAL s.r.o.
Sídlo: Nová 519/1, 05942 Gerlachov, Slovenská republika
IČO: 46841075
DIČ: 2023606189
IČ DPH: SK2023606189
Číslo účtu: SK32 0900 0000 0051 3212 7225
Telefón: 0903600705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hygienické potreby a dávkovače mydla
Kľúčové slová: Toaletné papiere, papierové utierky, penové mydlá, dávkovače penového mydla
CPV: 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 33711430-0 - 

Jednorazové utierky; 33711900-6 - Mydlo; 42968000-9 - Dávkovače; 51000000-9 - 
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Toaletný papier

2. Papierové  utierky

3. Penové  mydlo

4. Dávkovač penového mydla

Položka č. 1: Toaletný papier

Funkcia

Hygienická potreba určená do sociálnych zariadení v administratívnej budove objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toaletný papier do zásobníkov TORK ks 1620

Dĺžka kotúča m 170

Šírka kotúča cm 9,4

Počet útržkov ks 850

Dĺžka útržku cm 20
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Priemer kotúča cm 19

Vnútorný  priemer jadra cm 5,9

Počet vrstiev vrstva 2

Celková  gramáž g/m2 33

Čistá  hmotnosť 1 ks g 562

Balené v kartóne po ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

S ražbou  a  s potlačou ÁNO

Farba biela

Systém T2

Položka č. 2: Papierové  utierky

Funkcia

Hygienická potreba určená do sociálnych zariadení v administratívnej budove objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Papierové utierky do zásobníkov TORK v kotúči ks 900

Dĺžka  kotúča m 150

Šírka  kotúča cm 21

Dĺžka  útržku cm 19

Priemer  kotúča cm 19

Vnútorný  priemer jadra cm 3,8

Počet vrstiev vrstva 2

Celková  gramáž g/m2 41,5

Čistá hmotnosť  1 ks g 1307

Balené v kartóne ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

S ražbou a s potlačou ÁNO

Farba biela

Systém H1

Položka č. 3: Penové  mydlo

Funkcia

Hygienická potreba určená do sociálnych zariadení v administratívnej budove objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Penové mydlo do  dávkovačov ks 360

Jemné penové mydlo , jemne parfumované - 1 ks ml 1000

Dávkovanie 1 patróny mydla dávok 2500

Výška cm 24

Šírka cm 9,2

Dĺžka cm 9,2

Čistá  hmotnosť  1 ks g 1034

Balené v kartóne ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Systém S4
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Položka č. 4: Dávkovač penového mydla

Funkcia

Hygienická potreba určená do sociálnych zariadení v administratívnej budove objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dávkovač penového mydla ks 60

Výška mm 286

Šírka mm 113

Hĺbka mm 105

Objem : na 1 patrónu ml 1000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

S odolného ABS plastu ÁNO

Okienko na kontrolu množstva náplne ÁNO

Systém S4

Uzamykateľný ÁNO

Farba biela

Dolievateľný NIE

Prevedenie nástenný

Dizajn oblý

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmluva sa uzatvára do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny alebo do 31.12.2018, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane
skôr.

Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, doručenie vzoriek, nainštalovanie všetkých 
dávkovačov na mydlo a dopravu (maximálne 4 x počas platnosti zmluvy) a vrátane vyloženia na mieste plnenia.

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný predmet zmluvy podľa požiadavky objednávateľa, maximálne však 
v 4 dodávkach.

Dodávky predmetu zákazky sa budú uskutočňovať priebežne podľa písomných objednávok objednávateľa vystavovaných 
počas platnosti tejto zmluvy s lehotou dodania do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky

Požaduje sa predložiť do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy "podrobný aktualizovaný rozpočet" s uvedením presného 
názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením cien (jednotkových, bez DPH, s DPH) jednotlivých položiek  tak, aby celková 
cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.

S aktuálnym rozpočtom je Dodávateľ povinný predložiť údaje deklarujúce technické parametre ponúkaného tovaru, vrátane 
výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúce splnenie všetkých požadovaných parametrov, ktoré sú uvedené v 
Technických vlastnostiach jednotlivých položiek.

Dodávateľ dodá bezplatne do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy vzorky požadovaných tovarov ( z každého 1 ks) s 
údajmi výrobcu deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru.

Vzorky budú objednávateľom prekontrolované vážením a meraním a porovnané podľa Technických vlastností predmetu 
zmluvy. Vzorky toaletného papiera a papierových utierok budú následne aplikované do zásobníkov TORK, čím sa preukáže 
kompatibilita - správne fungovanie systému.

V prípade neposkytnutia vzoriek alebo nesúladu poskytnutých vzoriek s Technickými vlastnosťami jednotlivých položiek (resp. 
pri preukázaní nekompatibility so systémom TORK pri položkách 1 a 2 ) je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Vzorka penového mydla bude aplikovaná do vzorky dávkovača na mydlo, čím sa preukáže správne fungovanie systému. V 
prípade nekompatibility so systémom  bude zmluva zrušená.

V prípade, ak podľa názoru Objednávateľa predložené vzorky nezodpovedajú Technickým vlastnostiam, ktoré sú  uvedené  v 
zmluve, Objednávateľ vzorky Dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako
dôkaz, že predložené vzorky nezodpovedajú Technickým vlastnostiam požadovaných Objednávateľom.

K predloženým vzorkám požadovaného tovaru musí byť doložený taktiež doklad s údajmi výrobcu deklarujúcimi technické 
parametre ponúkaného tovaru.
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Nedodanie technického popisu (dokladu výrobcu s údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru), resp. ak 
údaje v ňom uvedené nebudú v súlade s Technickými vlastnosťami jednotlivých položiek v zmysle Osobitných požiadaviek na 
plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi vzorky tovaru, ktorého parametre nie sú v súlade s Technickými  
vlastnosťami  jednotlivých položiek alebo sa takýto tovar pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa 
zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru, 
ceny za ktorú  nie je možné tovar dodať, alebo nesplnením Osobitných požiadaviek a Technických vlastností predmetu 
Zmluvy.

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke ( napr. množstvo, druh tovaru) alebo nebude v súlade s 
Technickými vlastnosťami predmetu zmluvy , je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Splatnosť faktúry 30 
dní.Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy a to po každej jednotlivej objednávke.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. 
doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto zmluvy a je nemenná.

V prípade ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí je Dodávateľ 
povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie.

Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba Objednávateľa uvedie vady tovaru, 
ktorý neprevzal a odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací 
list podpísaný kontaktnou osobou Objednávateľa (t.j. osobou, ktorá zaslala Dodávateľovi objednávku) bude prílohou každej 
faktúry.

V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša dodávateľ.

Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 
hodín od nahlásenia chyby listom alebo mailom Dodávateľovi.

Nedodržanie všeobecnej  špecifikácie, funkčných a technických špecifikácií jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek  
predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie 
negatívnej referencie.

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).

Dodávateľ  nie  je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu  objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené  pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou  objednávateľa  podľa  predchádzajúcej 
vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol 
na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas  štatutárneho orgánu objednávateľa

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. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

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..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.02.2018 07:00:00 - 31.12.2018 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2940,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 081,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 298,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.02.2018 11:44:01

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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