
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

ICO: 

DIC: 

ICDPH: 

Císlo účtu: 

Telefón: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČ:O: 

DIČ:: 

IČ: DPH: 

Č:íslo účtu: 

Telefón: 

Kúpna zmluva č. Z201829687 _Z 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

Športová 11 , 94 701 Hurbanovo, Slovenská republika 

00352314 

2021029472 

SK77 8180 000000 7000 30 63 35 

+4210357603200 

KORAKO plus, s. r. o. 

Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika 

43959954 

2022580813 

SK2022580813 

SK53 7500 0000 0040 0622 4804 

0915 977 179 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Posteľná bielizeň a uteráky 

Kľúčové slová: návlek, obliečka, paplón, vankúš, plachta, prestieradlo, utierka, uterák, žinka 

CPV: 39512000-4 - Posteľná bielizeň; 39512100-5 - Plachty; 39512500-9- Obliečky na vankúše; 
39514200-0 - Kychynské utierky; 39514100-9 - Uteráky; 39514500-3 - Umývacie žinky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Položka č. 1 : Posteľné prádlo • návleky na paplón, návleky na vankúš, prestieradlo, utierky, uterák, žinky 

Funkcia 

Posteľná biel izeň a uteráky na každodenné používanie v zariadení sociálnych služieb 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Položka č. 1 - návlek na paplón ks 180 

Položka č. 2 - návlek na vankúš ks 260 

Položka č. 3 • návlek na vankúš malý ks 120 

Položka č. 4 - plachta s gumou ks 80 

Položka č. 5 - uterák ks 200 

Položka č. 6 - utierka na riad ks 300 

Položka č. 7 - žinka froté ks 400 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Položka č. 1 - návlek na paplón 

rozmer: 140 x 200 cm 

materiálové zloženie: 100% bavlna 
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gramáž: min. 145 g/m2 

farba: biela, stálofarebná 

zapínanie: hotelový uzáver 

pranie: 95 st.C, v priemyselných pračkách , sušenie v sušičke 

... 
Položka č. 2 - návlek na vankúš 

rozmer: 70 x 90 cm 

materiálové zloženie: 100% bavlna 

gramáž: min. 145 g/m2 

farba: biela 

zapínanie: hotelový uzáver 

pranie: 95 st.C, v priemyselných pračkách, sušenie v sušičke 

... 
Položka č. 3 - návlek na vankúš malý 

rozmer: 60 x 40 cm 

materiálové zloženie: 100% bavlna 

gramáž: min. 145 g/m2 

farba: biela 

zapínanie: hotelový uzáver 

pranie: 95 st.C, v priemyselných pračkách, sušenie v sušičke 

... 

Položka č. 4 - plachta s gumou napínacia plachta s gumou, po celom obvode všitá kvalitná a 
pevná guma 

rozmer: min. 120 x 200 cm 

materiálové zloženie a farba: bavlna, jersey, 100% Ba alebo 80% Ba, 20% polyester, biela 

gramáž: 190/m2 

pranie: pri vyšších teplotách v priemyselných pračkách, sušenie v sušičke 

... 

Položka č. 5 - uterák 

rozmer 50 x 100cm 

materiálové zloženie: 100 % Ba, froté, mäkké a príjemné na dotyk s vynikajúcimi 
absorpčnými vlastnosťami, možnosť prania pri vyšších teplotách 

gramáž: min. 450 g/m2 

farba - počet kusov: 

- olivovo zelená 100 ks 

- fialová 20 ks 

- žltá 20 ks 

- krémová 60 ks 

... 

Položka č. 6 - utierka na riad 

rozmer: 50 x 70 cm 
~ .?o ._ . 1<,4 I materiál: 
. 100% Ba, gramáž min. 170 g/m2, možnosť prania pri vyšších 

- teplotách 

farba: f o HVl& l{fiJ môžu byť vzorkované, kockované alebo iné v rôznych farbách 

... 
Položka č. 7 - žinka froté rukavička na kúpanie 

rozmer: min. 20 x 15 cm 
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materiál: 
mäkký a príjemný na dotyk, 100 % Ba froté, 360 g/m2, možnosť 
prania pri teplote min. 60 st.C 

farba: počet kusov: 

- červená 180 ks 

- zelená -Smaragd 220 ks 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Požaduje sa do 7 prac. dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť vzorky tovaru s dokladmi o splnení technickej 
špecifikácie na posúdenie objednávateľovi. 

Objednávateľ požaduje jednorázové dodanie tovaru /až po posúdení splnenia technickej špecifikácie objednávateľom!/ 
v termíne do 20 dní, alebo podľa dohody. 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 prac. dní od uzavretia zmluvy, s rozpisom sadzby DPH, rozpis 
cien jednotlivých tovarov bez DPH, s DPH. 

Požaduje sa vysoká životnosť u materiálov, majú byť vhodné pre časté pranie pri vysokých teplotách v priemyselných 
pračkách a pri sušení v sušičke, chlóru odolné, stálofarebné, s minimálnou zrážanlivosťou. 

Dodávateľ dodá tovar nový, nepoužitý, nepoškodený v štandardnej kvalite, s požadovanými parametrami - v prac.dňoch v 
čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. 

Termín dodávky žiadame oznámiť min. 2 dni vopred. 

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

Fakturácia sa uskutoční po dodaní tovaru, doba splatnosti je 21 dní od obdržania Fa. 

Ak objednávateľ zistí pri prevzatí predmetu zmluvy vadu, je oprávnený jeho prevzatie odmietnuť. 

Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis N6zov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica: 

Slovenská republika 

Nitriansky 

Komárno 

Hurbanovo 

Športová 11 

3.2 čas / lehota plnenia zmluvy: 

20.08.2018 14:06:00 - 23.08.2018 14:14:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: celok 

Požadované množstvo: 1,0000 

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 bez DPH: 3 083,33 EUR 
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4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 700,00 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 19.07.2018 15:18:02 

Objednávateľ: 
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
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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