Kúpna zmluva č. Z20226590_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Školský internát Medická 2, Košice
Medická 2, 04011 Košice, Slovenská republika
00164101
2020951867
IBAN: SK8281800000007000186353
+421 55 7860950

Dodávateľ:
Obchodné meno:

M.S.T. GROUP, s. r. o.

Sídlo:

21, 08701 Brezov, Slovenská republika

IČO:

45922781

DIČ:

2023157873

IČ DPH:

SK2023157873

Telefón:

0918542792

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovné odevy a pomôcky

Kľúčové slová:

pracovné odevy, obuv, oblečenie, rukavice

CPV:

18110000-3 - Pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18424000-7 - Rukavice;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pracovné odevy a pomôcky

Funkcia
1. Nákup nových, nepoužívaných pracovných odevov a pomôcok vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko
uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
Technické vlastnosti

Jednotka

Dámska biela blúza GABRIELA, Biela dámska blúza s
krátkymi rukávmi a vypasovaným strihom, ktorý lichotí
ženskej postave. Má zapínanie na gombíky, 3 praktické
vrecká a kapsičku na pero. Vzadu je voľný opasok s
gombíkom na stiahnutie pre väčšie pohodlie pri nosení.
Je vyrobená z plátna zo 100% bavlny s gramážou 145
g/m2, Veľkosť: 50

ks

2

Dámska biela blúza GABRIELA, Biela dámska blúza s
krátkymi rukávmi a vypasovaným strihom, ktorý lichotí
ženskej postave. Má zapínanie na gombíky, 3 praktické
vrecká a kapsičku na pero. Vzadu je voľný opasok s
gombíkom na stiahnutie pre väčšie pohodlie pri nosení.
Je vyrobená z plátna zo 100% bavlny s gramážou 145
g/m2, Veľkosť: 54

ks

4
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Minimum

Maximum

Presne

Dámska biela blúza GABRIELA, Biela dámska blúza s
krátkymi rukávmi a vypasovaným strihom, ktorý lichotí
ženskej postave. Má zapínanie na gombíky, 3 praktické
vrecká a kapsičku na pero. Vzadu je voľný opasok s
gombíkom na stiahnutie pre väčšie pohodlie pri nosení.
Je vyrobená z plátna zo 100% bavlny s gramážou 145
g/m2, Veľkosť: 56

ks

4

Tričko DALTON: Tričko s krátkym rukávom, prepravka
do V, výstužného hrdla a ramena pásky, dvojité švy, trup
bez švov, konečná silikónová úprava materiálu, ktorá
zaisťuje vyššiu mäkkosť a flexibilitu, Materiál: 100%
bavlna, Jersey, 160 g / m2, farba: biela, veľkosť: M

ks

12

Tričko DALTON: Tričko s krátkym rukávom, prepravka
do V, výstužného hrdla a ramena pásky, dvojité švy, trup
bez švov, konečná silikónová úprava materiálu, ktorá
zaisťuje vyššiu mäkkosť a flexibilitu, Materiál: 100%
bavlna, Jersey, 160 g / m2, farba: biela, veľkosť: L

ks

4

Tričko DALTON: Tričko s krátkym rukávom, prepravka
do V, výstužného hrdla a ramena pásky, dvojité švy, trup
bez švov, konečná silikónová úprava materiálu, ktorá
zaisťuje vyššiu mäkkosť a flexibilitu, Materiál: 100%
bavlna, Jersey, 160 g / m2, farba: biela, veľkosť: XL

ks

10

Tričko DALTON: Tričko s krátkym rukávom, prepravka
do V, výstužného hrdla a ramena pásky, dvojité švy, trup
bez švov, konečná silikónová úprava materiálu, ktorá
zaisťuje vyššiu mäkkosť a flexibilitu, Materiál: 100%
bavlna, Jersey, 160 g / m2, farba: biela, veľkosť: XXL

ks

2

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 38

ks

1

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 40

ks

3

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 42

ks

2

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 44

ks

2

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 48

ks

1
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Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 50

ks

2

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 52

ks

1

Dámske biele pracovné nohavice DARJA 145 s pasom
do gumy: Pohodlné dámske biele pracovné nohavice
majú pevný pás, ktorý je vzadu na gumu. Zapínajú sa na
boku a sú vyrobené z plátna zo 100% bavlny s
gramážou 145 g/m2., Hlavné parametre nohavíc: 145
g/m2, zapínanie na boku, pevný pás v zadnej časti na
gumu. Veľkosť: 54

ks

2

Pánske nohavice EDWARD CXS: Pánske nohavice,
čiastočne elastický pás s pútkami na opasok, 2
nakladané predné vrecká, pravá zadná lištové vrecko,
ergonomický strih kolien. materiálové zloženie: 64%
polyester 33% bavlna 3% elastan (Spandex),
gramáž:260 g / m2, normy: EN ISO 13688, Farba: biela,
veľkosť: 58

ks

3

Pánske nohavice EDWARD CXS: Pánske nohavice,
čiastočne elastický pás s pútkami na opasok, 2
nakladané predné vrecká, pravá zadná lištové vrecko,
ergonomický strih kolien. materiálové zloženie: 64%
polyester 33% bavlna 3% elastan (Spandex),
gramáž:260 g / m2, normy: EN ISO 13688, Farba: biela,
veľkosť: 62

ks

2

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 38

ks

1

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 40

ks

3

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 42

ks

2

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 44

ks

2

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 48

ks

1

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 50

ks

3
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Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 52

ks

1

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 54

ks

1

Dámske ¾ nohavice CXS Amy. Pás do gumy so
šnúrkou. 2 predné priestorné vrecká. Nohavice do
manžety s rázporkom. Materiál: bavlna 62%, polyester
35%, elastan 3%., Gramáž materiálu: 195 g/m2, Farba:
biela, Veľkosť: 58

ks

3

Dámske pracovné sandále CXS White Misa. Zvršok:
hovädzia koža. Podšívka: polyester. Podrážka: PU.
Zvršok z perforovanej hovädzej kože. Nastaviteľná
pracka na päte. Pohodlná stielka z hovädzej kože.
Antistatická a protišmyková podrážka. Farba: biela,
Veľkosť: 36

pár

4

Dámske pracovné sandále CXS White Misa. Zvršok:
hovädzia koža. Podšívka: polyester. Podrážka: PU.
Zvršok z perforovanej hovädzej kože. Nastaviteľná
pracka na päte. Pohodlná stielka z hovädzej kože.
Antistatická a protišmyková podrážka. Farba: biela,
Veľkosť: 37

pár

6

Dámske pracovné sandále CXS White Misa. Zvršok:
hovädzia koža. Podšívka: polyester. Podrážka: PU.
Zvršok z perforovanej hovädzej kože. Nastaviteľná
pracka na päte. Pohodlná stielka z hovädzej kože.
Antistatická a protišmyková podrážka. Farba: biela,
Veľkosť: 38

pár

10

Dámske pracovné sandále CXS White Misa. Zvršok:
hovädzia koža. Podšívka: polyester. Podrážka: PU.
Zvršok z perforovanej hovädzej kože. Nastaviteľná
pracka na päte. Pohodlná stielka z hovädzej kože.
Antistatická a protišmyková podrážka. Farba: biela,
Veľkosť: 39

pár

10

Pracovné sandále CXS White Mika. Zvršok: hovädzia
koža. Podšívka: polyester. Podrážka: PU. Zvršok z
perforovanej hovädzej kože. Zapínanie na suchý zips.
Nastaviteľná pracka na päte.. Pohodlná stielka z
hovädzej kože. Antistatická a protišmyková podrážka.
Farba: biela, Veľkosť : 42

pár

2

Pracovné poltopánky CXS White Linden. Zvršok:
mikrovlákno. Podšívka: textil. Podrážka: PU. S
perforovaným zvrškom, možne prať do 30 °C. Priedušná
podšívka z oderu odolnej textílie. Antistatická, oleju
vzdorná a protišmyková podrážka. ESD vlastnosti. farba:
biela, veľkosť: 46

pár

2

Biela obuv CXS White Bea. Zvršok: mikrovlákno.
Podšívka: bravčová koža. Podrážka: PU. Podšívka z
bravčovej kože zmäkčenej pohodlnou penou. Dve
nastaviteľné predné remienka s prackami. Farba: biela,
Veľkosť: 37

pár

2

Biela obuv CXS White Bea. Zvršok: mikrovlákno.
Podšívka: bravčová koža. Podrážka: PU. Podšívka z
bravčovej kože zmäkčenej pohodlnou penou. Dve
nastaviteľné predné remienka s prackami. Farba: biela,
Veľkosť: 38

pár

2

Dámska fleecová vesta CXS Milford. Materiál: polyester
fleece 100%., Farba: biela, Veľkosť: M

ks

6

Dámska fleecová vesta CXS Milford. Materiál: polyester
fleece 100%., Farba: biela, Veľkosť: L

ks

2
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Dámska fleecová vesta CXS Milford. Materiál: polyester
fleece 100%., Farba: biela, Veľkosť: XL

ks

10

Dámska fleecová vesta CXS Milford. Materiál: polyester
fleece 100%., Farba: biela, Veľkosť: XXXL

ks

1

Dámske sandále CORK MEGI: Pohodlné dámske
sandále s dvoma priehlavkovými pásikmi a pásikom
okolo päty. Podrážka je na kline z materiálu EVA, zvršok
z PU a perforovaná stielka z hovädzej semišovej kože.
Farba: biela. Veľkosť: 37

pár

4

Dámske sandále CORK MEGI: Pohodlné dámske
sandále s dvoma priehlavkovými pásikmi a pásikom
okolo päty. Podrážka je na kline z materiálu EVA, zvršok
z PU a perforovaná stielka z hovädzej semišovej kože.
Farba: biela. Veľkosť: 38

pár

4

Dámske sandále CORK MEGI: Pohodlné dámske
sandále s dvoma priehlavkovými pásikmi a pásikom
okolo päty. Podrážka je na kline z materiálu EVA, zvršok
z PU a perforovaná stielka z hovädzej semišovej kože.
Farba: biela. Veľkosť: 41

pár

1

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
nebeská modrá. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65
% bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže
líšiť – 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s
kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť:
XL

ks

6

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
nebeská modrá. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65
% bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže
líšiť – 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s
kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť: L

ks

2

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
nebeská modrá. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65
% bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže
líšiť – 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s
kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť: M

ks

1

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
tyrkysová. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65 %
bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže líšiť
– 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s kontrastným
pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť: XL

ks

6

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
tyrkysová. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65 %
bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže líšiť
– 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s kontrastným
pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť: L

ks

2

Polokošela dámska Urban vyššej gramáže : Farba:
tyrkysová. Výrobca: MALFINI. Materiál: Pique, 65 %
bavlna, 35 % polyester (farba 12 - zloženie sa môže líšiť
– 85 % bavlna. golierik a lemy rukávov s kontrastným
pásikom z rebrového úpletu 1:1. Veľkosť: M

ks

1

Tepláky dámske Leisure čierna: Výrobca : MALFINI.
Farba : čierna. Materiál: Single Jersey, 95 % bavlna, 5 %
elastan (farba 12 - zloženie sa môže líšiť - 80 % bavlna,
15 % viskóza, 5 % elastan). klinové vreckádolný lem
stiahnutý pruženkou. Veľkosť: L

ks

4

Tepláky dámske Leisure čierna: Výrobca : MALFINI.
Farba : čierna. Materiál: Single Jersey, 95 % bavlna, 5 %
elastan (farba 12 - zloženie sa môže líšiť - 80 % bavlna,
15 % viskóza, 5 % elastan). klinové vrecká dolný lem
stiahnutý pruženkou. Veľkosť: M

ks

4

Tepláky dámske Leisure čierna: Výrobca : MALFINI.
Farba : čierna. Materiál: Single Jersey, 95 % bavlna, 5 %
elastan (farba 12 - zloženie sa môže líšiť - 80 % bavlna,
15 % viskóza, 5 % elastan). klinové vreckádolný lem
stiahnutý pruženkou. Veľkosť: S

ks

1
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Dámska vesta CXS LAREDO : Farba: čierna. Materiál:
100% polyester. Veľkosť: XL

ks

3

Dámska vesta CXS LAREDO : Farba: čierna. Materiál:
100% polyester. Veľkosť: L

ks

4

Dámska vesta CXS LAREDO : Farba: čierna. Materiál:
100% polyester. Veľkosť: M

ks

2

Canis CXS CAPE Dámska bunda: Dámska bunda CXS
Cape z pleteniny. Predĺžená. Kapucňa napevno.
Zapínanie na zips. Rukávy zakončené gumičkou. Dve
bočné vrecká. Materiál: polyester 100%, 280g/m2.
Veľkosť: XXL

ks

1

Canis CXS CAPE Dámska bunda: Dámska bunda CXS
Cape z pleteniny. Predĺžená. Kapucňa napevno.
Zapínanie na zips. Rukávy zakončené gumičkou. Dve
bočné vrecká. Materiál: polyester 100%, 280g/m2.
Veľkosť: XL

ks

2

Canis CXS CAPE Dámska bunda: Dámska bunda CXS
Cape z pleteniny. Predĺžená. Kapucňa napevno.
Zapínanie na zips. Rukávy zakončené gumičkou. Dve
bočné vrecká. Materiál: polyester 100%, 280g/m2.
Veľkosť: L

ks

5

Canis CXS CAPE Dámska bunda: Dámska bunda CXS
Cape z pleteniny. Predĺžená. Kapucňa napevno.
Zapínanie na zips. Rukávy zakončené gumičkou. Dve
bočné vrecká. Materiál: polyester 100%, 280g/m2.
Veľkosť: M

ks

1

Obojstranná zástera so zapínaním po bokoch v rôznych
farebných prevedeniach. Materiál: Kingsmill - 65%
polyester, 35% bavlna - 190 g/m². Farba : kráľovská
modrá

ks

9

Cerva WIGEON DOTS Pracovné rukavice: Bezšvíkové
pletené rukavice, materiál nylon/elastan s nánosom
nitrilu s terčíkmi na dlani a prstoch. Veľkosť : 8

ks

2

Cerva WIGEON DOTS Pracovné rukavice: Bezšvíkové
pletené rukavice, materiál nylon/elastan s nánosom
nitrilu s terčíkmi na dlani a prstoch. Veľkosť : 9

ks

1

Cerva WIGEON DOTS Pracovné rukavice: Bezšvíkové
pletené rukavice, materiál nylon/elastan s nánosom
nitrilu s terčíkmi na dlani a prstoch. Veľkosť : 10

ks

6

Cerva WIGEON DOTS Pracovné rukavice: Bezšvíkové
pletené rukavice, materiál nylon/elastan s nánosom
nitrilu s terčíkmi na dlani a prstoch. Veľkosť :12

ks

1

Členková pracovná obuv ROAD AVERS: vyrobená z
kvalitnej nubukovej kože. Podošva je prešitá, vyrábaná
unikátnym spôsobom "GOODYEAR", ktorý zaisťuje
väčšiu pevnosť, odolnosť a súdržnosť zvršku s
podošvou. Gumená podošva je olejuvzdorná,
protišmyková s hlbokým profilom. Podošva: guma SRB
Norma: EN 20347, Veľkosť : 45

pár

1

Členková pracovná obuv ROAD AVERS: vyrobená z
kvalitnej nubukovej kože. Podošva je prešitá, vyrábaná
unikátnym spôsobom "GOODYEAR", ktorý zaisťuje
väčšiu pevnosť, odolnosť a súdržnosť zvršku s
podošvou. Gumená podošva je olejuvzdorná,
protišmyková s hlbokým profilom. Podošva: guma SRB
Norma: EN 20347, Veľkosť : 42

pár

2

Bunda DURHAM softshellová: Farba: modro-čierna,
Softshellová bunda DURHAM s vysokou odolnosťou
voči vode a vetru má odopínaciu kapucňu, sťahovanie v
dolnom okraji a rukávy zakončené gumičkou. Čierne
reflexné výpustky zaručujú vyššiu viditeľnosť v
nepriaznivom počasí. Golier aj vnútorná časť bundy sú
podšité hrejivým fleecom. TPU membrána.
Vodeodolnosť 10 000 mm. Priedušnosť: 3000g/m2/24h.
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka fleece
100% polyester. Veľkosť : XXL

ks

2
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Bunda DURHAM softshellová: Farba: modro-čierna,
Softshellová bunda DURHAM s vysokou odolnosťou
voči vode a vetru má odopínaciu kapucňu, sťahovanie v
dolnom okraji a rukávy zakončené gumičkou. Čierne
reflexné výpustky zaručujú vyššiu viditeľnosť v
nepriaznivom počasí. Golier aj vnútorná časť bundy sú
podšité hrejivým fleecom. TPU membrána.
Vodeodolnosť 10 000 mm. Priedušnosť: 3000g/m2/24h.
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka fleece
100% polyester. Veľkosť : M

ks

1

Zateplená montérková vesta SEATLE: Farba:
červená,Zimná vesta SEATLE so zapínaním na zips.
Vesta je zateplená podšívkou, fleecovým golierom a
reflexnými výpustkami. Má sťahovanie v dolnom okraji.
Vodeodolnosť 2000mm. Materiál: 100% polyester,
izolačná výplň 100% polyester, podšívka 100%
polyester. Veľkosť: XXL

ks

2

Zateplená montérková vesta SEATLE: Farba:
červená,Zimná vesta SEATLE so zapínaním na zips.
Vesta je zateplená podšívkou, fleecovým golierom a
reflexnými výpustkami. Má sťahovanie v dolnom okraji.
Vodeodolnosť 2000mm. Materiál: 100% polyester,
izolačná výplň 100% polyester, podšívka 100%
polyester. Veľkosť: M

ks

1

Sandále pracovné CXS CORK ZETA korkové dámske:
Hnedé korkové pracovné sandále CXS CORK ZETA s
koženým remienkom. Povrch je vyrobený z kože, tak isto
ako aj perforovaná anatomicky tvarovaná stielka.
Podošva: EVA Norma: EN 20347, Veľkosť : 40

pár

2

Sandále pracovné CXS CORK ZETA korkové dámske:
Hnedé korkové pracovné sandále CXS CORK ZETA s
koženým remienkom. Povrch je vyrobený z kože, tak isto
ako aj perforovaná anatomicky tvarovaná stielka.
Podošva: EVA Norma: EN 20347, Veľkosť : 38

pár

1

Sandále pracovné CXS CORK ZETA korkové pánske:
Hnedé korkové pracovné sandále CXS CORK ZETA s
koženým remienkom. Povrch je vyrobený z kože, tak isto
ako aj perforovaná anatomicky tvarovaná stielka.
Podošva: EVA Norma: EN 20347, Veľkosť: 45

pár

1

Sandále pracovné CXS CORK ZETA korkové pánske:
Hnedé korkové pracovné sandále CXS CORK ZETA s
koženým remienkom. Povrch je vyrobený z kože, tak isto
ako aj perforovaná anatomicky tvarovaná stielka.
Podošva: EVA Norma: EN 20347, Veľkosť: 42

pár

2

Dámska softshellová vesta LAREDO: Dámska ľahká a
elegantná softshellová vesta so sťahovaním v dolnom
okraji. Materiál: 100% polyester. Veľkosť : L

ks

1

Dámska softshellová vesta LAREDO: Dámska ľahká a
elegantná softshellová vesta so sťahovaním v dolnom
okraji. Materiál: 100% polyester. Veľkosť : M

ks

2

Dámska softshellová bunda PAGE: Dámska softshellová
bunda PAGE má elegantný strih a je odolná voči vode a
vetru. Bunda má vetranie v podpazuší, odnímateľnú
kapucňu, sťahovanie v dolnom okraji a rukávy
zakončené gumičkou. Vyššiu viditeľnosť zaisťujú
reflexné doplnky. Eleganciu pridáva tejto bunde aj potlač
v oblasti ramien. TPU membrána. Vodeodolnosť: 10 000
mm. Priedušnosť: 3000g/m2/24h. Materiál: 96%
polyester, 4% elastan. Veľkosť: L

ks

2

Dámska softshellová bunda PAGE: Dámska softshellová
bunda PAGE má elegantný strih a je odolná voči vode a
vetru. Bunda má vetranie v podpazuší, odnímateľnú
kapucňu, sťahovanie v dolnom okraji a rukávy
zakončené gumičkou. Vyššiu viditeľnosť zaisťujú
reflexné doplnky. Eleganciu pridáva tejto bunde aj potlač
v oblasti ramien. TPU membrána. Vodeodolnosť: 10 000
mm. Priedušnosť: 3000g/m2/24h. Materiál: 96%
polyester, 4% elastan. Veľkosť: M

ks

1
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Poltopánky CXS ISLAND TRINIDAD: Materiál:
kombinovaný zvršok z priedušné mesh tkaniny a PU
doplnky, textilné mesh podšívka. Zvršok: mesh + PU.
Podošva: phylon + guma. Veľkosť: 40

pár

2

Poltopánky CXS ISLAND TRINIDAD: Materiál:
kombinovaný zvršok z priedušné mesh tkaniny a PU
doplnky, textilné mesh podšívka. Zvršok: mesh + PU.
Podošva: phylon + guma. Veľkosť: 38

pár

1

Polokošeľa MICHAEL pánska: Polokošeľa s krátkym
rukávom, dvojité rebrovanie na okraji límca a manžetách
rukáve, 3 gombíky vo farbe polokošele, postranné švy,
finálna silikónová úprava materiálu, ktorá zaisťuje vyššiu
mäkkosť a pružnosť, rozmerovú stálosť a obmedzuje
žmolkovaniu, rovný spodný okraj s bočnými prestrihmi,
spevňujúca páska na golieri a bočných prestrihoch.
Materiál: 100% bavlnený úplet piké double lacost,
200g/m2. Farba: tmavo modrá. Veľkosť: XL

ks

3

Polokošeľa MICHAEL pánska: Polokošeľa s krátkym
rukávom, dvojité rebrovanie na okraji límca a manžetách
rukáve, 3 gombíky vo farbe polokošele, postranné švy,
finálna silikónová úprava materiálu, ktorá zaisťuje vyššiu
mäkkosť a pružnosť, rozmerovú stálosť a obmedzuje
žmolkovaniu, rovný spodný okraj s bočnými prestrihmi,
spevňujúca páska na golieri a bočných prestrihoch.
Materiál: 100% bavlnený úplet piké double lacost,
200g/m2. Farba: tmavo modrá. Veľkosť: L

ks

1

Celokožené pracovné poltopánky CXS STONE BERYL
O2 bez ochranných prvkov. Vyrobené sú z hovädzej
štiepenkovej kože hrubej 1,6-1,8 mm s hydrofóbnou
úpravou. Podrážka je antistatická, protišmyková a
odolná voči olejom a pohonným hmotám, podšívka
Cambrelle. Materiál zvršok: hovädzia štiepenková koža
Podošva: PU-PU SRC Norma: EN 20347:2012 O2 FO
SRC Veľkosť: 43

pár

3

Celokožené pracovné poltopánky CXS STONE BERYL
O2 bez ochranných prvkov. Vyrobené sú z hovädzej
štiepenkovej kože hrubej 1,6-1,8 mm s hydrofóbnou
úpravou. Podrážka je antistatická, protišmyková a
odolná voči olejom a pohonným hmotám, podšívka
Cambrelle. Materiál zvršok: hovädzia štiepenková koža
Podošva: PU-PU SRC Norma: EN 20347:2012 O2 FO
SRC Veľkosť: 42

pár

1

Poloholeňová obuv STONE TOPAZ S3 zateplená,
celokožená s oceľovou špicou a planžetou. Obuv je
zateplená umelou kožušinou. Materiál: kožený zvršok
Podrážka: Cambrelle Podošva: PU/PU SRC olejuvzdorná, antistatická, protisklzová podrážka Norma
EN ISO 20345;2011 S3 SRC Veľkosť: 43

pár

2

Poloholeňová obuv STONE TOPAZ S3 zateplená,
celokožená s oceľovou špicou a planžetou. Obuv je
zateplená umelou kožušinou. Materiál: kožený zvršok
Podrážka: Cambrelle Podošva: PU/PU SRC olejuvzdorná, antistatická, protisklzová podrážka Norma
EN ISO 20345;2011 S3 SRC Veľkosť: 44

pár

1

Pánska zateplená bunda FREMONT, odolná proti vetru
a vode, kapucňa v golieri, lepené švy, zapínanie na zips
krytý légou, sťahovanie v páse, rukávy zakončené
regulovateľnou manžetou, dve náprsné vrecká kryté
pätkou, štyri spodné vrecká, z toho dve vrecká zhora
kryté pätkou, dve z boku, jedno vnútorné vrecko na ľavej
strane. Materiál - vrchný: 100 % polyester, 90 g/m2
Materiál - podšívka: 100 % polyester, 60 g/m2 Materiál zateplenie: 100 % polyester, 160 g/m2 Vodeodolnosť:
1000 mm Veľkosť: XL

ks

2
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Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. Materiál: 100% bavlna 260 g/m², Farba: modrá, Veľkosť: 52

ks

2

Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. Materiál: 100% bavlna 260 g/m², Farba: modrá, Veľkosť: 62

ks

1

Montérková blúza CXS LUXY EDA má odopínateľné
rukávy, ktoré sú zakončené pružnou manžetou. Predné
zapínanie je na zips a je kryté lištou. Pás blúzy je
stiahnutý do gumy. Blúza má náprsne vrecká, bočné
vrecká a skryté náprsné vrecko. Materiál: 100% bavlna 260 g/m², Farba: modrá, Veľkosť: 54

ks

1

Montérkové nohavice CXS LUXY ROBIN s náprsenkou
majú zdvojené kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a
pretrhnutiu. Traky na náprsenke sú s gumou. Pás je
pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami na
opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil, zadné vrecká a vrecko
na náprsenke. Materiál: 100% bavlna - 260 g/m², farba:
modrá, Veľkosť: 52

ks

2

Montérkové nohavice CXS LUXY ROBIN s náprsenkou
majú zdvojené kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a
pretrhnutiu. Traky na náprsenke sú s gumou. Pás je
pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami na
opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil, zadné vrecká a vrecko
na náprsenke. Materiál: 100% bavlna - 260 g/m², farba:
modrá, Veľkosť: 62

ks

1

Montérkové nohavice CXS LUXY ROBIN s náprsenkou
majú zdvojené kolená pre vyššiu odolnosti voči oderu a
pretrhnutiu. Traky na náprsenke sú s gumou. Pás je
pevný, vzadu stiahnutý do gumy, vybavený pútkami na
opasok. Na nohaviciach sú predné vakové vrecká,
bočné vrecká na meter a mobil, zadné vrecká a vrecko
na náprsenke. Materiál: 100% bavlna - 260 g/m², farba:
modrá, Veľkosť: 54

ks

1

Tradičná pracovná zástera CXS KLASIK STELA s
náprsenkou s rozmermi 80x100 cm. Vzadu sa sťahuje
šnúrkami. Materiál: keper 100% bavlna, gramáž:
240g/m² Veľkosť: UNI

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo
odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa
dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.
2. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je
ekvivalentom navrhovaného tovaru, ekvivalent musí mať
technickú špecifikáciu rovnakej, alebo vyššej kvality.
Ekvivalentné riešenie musí spĺňať požiadavky na min.
zadané parametre, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktorý je tovar určený.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa dodávateľ predloží e-mailom kontaktnej osobe
objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia:
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1.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta
(rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako maximálne počas trvania zmluvného
vzťahu),
1.2. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH aj
s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v kúpnej zmluve.
2. 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..
3. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
4. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami.
6. Objednávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.
7. Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky.
8. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia.
Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v objednávke. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný
dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ požaduje realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na
miesto určenia.
9. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za
nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).
10. Tovar bude dodaný najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
11. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
12. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
13. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Medická 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.06.2022 09:31:00 - 27.07.2022 09:33:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

250,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 541,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 050,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226590

V Bratislave, dňa 24.06.2022 11:14:02
Objednávateľ:
Školský internát Medická 2, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
M.S.T. GROUP, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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