Kúpna zmluva č. Z201533654_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo:

Nám. sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

IČO:

00312614

DIČ:

2021133796

IČ DPH:

SK2021133796

Číslo účtu:

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

Tel:

0335571021

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Artspect spol. s r.o.

Sídlo:

Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47760265

DIČ:

2024083050

IČ DPH:

SK2024083050

Číslo účtu:
Tel:

0910133499

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske kreslo

Kľúčové slová:

kancelárska stolička, kancelárske kreslo

CPV:

33193120-6 - Kreslá na kolieskach; 39112000-0 - Stoličky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kancelárske otočné kreslo do kancelárie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Celková výška

cm

116

123

Výška sedadla

cm

51

Hĺbka sedadla

cm

50

Šírka sedadla

cm

50

Výška operadla

cm

70

Nosnosť

kg

150

Výška područiek nad sedadlom

cm

Stred opierky nad sedadlom

cm
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20

Presne

27
67

Odolnosť tkaniny

cykly

100000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Sedadlo

čalúnené do tkaniny

Chrbtové operadlo ergonomicky tvarované a kovová konštrukcia
potiahnutá samonosnou sieťovinou, zakončené nastaviteľnou opierkou
hlavy.
Mechanika a uhol sedenia

sieťovina čiernej farby

Bedrová opierka

synchrónna mechanika zaisťujúca nastavenie uhla sedadla
a operadla, s nastavením protiváhy sediaceho
nastaviteľná výškovo

Opierka hlavy

nastaviteľná, materiál sieťovina čiernej farby

Kolieska

tvrdé pre mäkké podlahy

Kríž

päťramenný, z leštenej hliníkovej zliatiny

Mechanizmus s aretáciou v rôznych polohách

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar zabaliť spôsobom vhodným na prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Dodávateľ predloží objednávateľovi opis plnenia s uvedením obchodného názvu, značky, typu tovaru v lehote do 7 kalendárnych dní
od uzatvorenia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru.
Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny s DPH, bez DPH a celkovú cenu s DPH.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Ilustračná fotka kancelárskeho kresla

Ilustračný_obrázok_kreslo.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Jaslovské Bohunice

Ulica a číslo:

Nám. sv. Michala 36/10A

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
23.11.2015 8:35:00 - 23.11.2015 12:36:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 159,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 191,99 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.11.2015 10:16:01
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Artspect spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

