Kúpna zmluva č. Z201621869_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Stredná priemyselná škola dopravná

Sídlo:

Sokolská 911/94, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

00215589

DIČ:

2021339210

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK82 8180 0000 0070 0039 4806

Tel:

0903482918

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Rudolf Mudrík - OFFER

Sídlo:

Stred 457, 02354 Turzovka, Slovenská republika

IČO:

32248466

DIČ:

1020455634

IČ DPH:

SK1020455634

Číslo účtu:
Tel:

0908903217

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Školské lavice

Kľúčové slová:

Školská lavica

CPV:

39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 2- miestna školská lavica- 25 ks

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

2- miestna školská lavica vybavená s úložným priestorom- odkladací
drôtený kôš, s 2 háčikmi na zavesenie tašky
rozmer písacej dosky š x d

ks

25

mm

500 x 1300

hrúbka písacej dosky

mm

18

výška dosky stola

mm

760

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Písacia doska - laminovaná drevotrieska hrúbky 18 mm, rozmer písacej
dosky šírka 500 x dĺžka 1300 mm
Dezén písacej dosky
buk
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Minimum

Maximum

Presne

Narážacia hrana vo farbe konštrukcie

sivá RAL 7035

Konštrukcia - zvárané oceľové rúrky

priemer rúrky 20 mm

Farba konštrukcie

sivá - RAL 7035

Tri nohy stola ukončené pätkami, jedna noha ukončená rektifikačnou
skrutkou na nastavenie stabilnej polohy
Veľkosť lavice

6

Lavice určené pre najväčšiu vekovú kategóriu- žiakov strednej školy
Výška lavice ( dosky stola)

760 mm

Lavice dodať zmontované- nie v demonte
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Lavica foto

klasik-komp-1.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Zvolen

Ulica a číslo:

Sokolská 911/94

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.8.2016 8:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 25,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 875,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 050,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.8.2016 8:24:11
Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola dopravná
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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