Kúpna zmluva č. Z201636932_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Stredná odborná škola, Prakovce 282

Sídlo:

Prakovce 282, 05562 Prakovce, Slovenská republika

IČO:

35568348

DIČ:

2022051999

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0534874108

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Uhlár

Sídlo:

Hlavná 29, 05601 Gelnica, Slovenská republika

IČO:

14373564

DIČ:

1032505133

IČ DPH:

SK1032505133

Číslo účtu:
Tel:

0903626279

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelársky nábytok

Kľúčové slová:

kartotéka, lístkovnice, sedačka, kreslá, príborník, konferenčný stolík, kancelárska stolička,
kancelárska skriňa, kancelársky stôl
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s
výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kartotéky sú potrebné na archiváciu dokumentov, sedacia súprava, príborník a konferenčný stolík na zariadenie
prezentačnej miestnosti, ostatné interiérové vybavenie na zariadenie zborovne pre učiteľov TV a kancelárie zástupcu
riaditeľa.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Kartotéka A4 - štvorzásuvková kovová

ks

1

2. Lístkovnice - kartotéka kovová 10/A5

ks

1

3. Sedacia súprava (sedačka + 2 kreslá)

ks

1

4. Príborník

ks

1

5. Konferenčný stolík

ks

1

6. Kancelárska stolička s podrúčkami

ks

10

7. Kancelárska stolička bez podrúčok

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

8. Kancelárska skriňa

ks

8

9. Regál

ks

2

10. Šatňová skriňa

ks

1

11. Skriňa na triedne knihy

ks

1

12. Písací stôl

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.1 rozmery

výška: 1321 mm, šírka: 413 mm, hĺbka: 622 mm

1.2 hmotnosť

40 kg

1.3 počet zásuviek pre formát A4

4

1.4 výsuv zásuviek

100 %

1.5 nosnosť jednej zásuvky

40 kg

1.6 zváraný výrobok

áno

1.7 zámok

centrálny

1.8 zariadenie proti preváženiu

nejde vysunúť viac zásuviek naraz

1.9 možnosť doplniť deliacimi priečkami
1.10 vnútorný rozmer zásuvky

v prípade ukladania dokumentov bez použitia závesných
dosiek
výška: 267 mm, šírka: 330 mm, hĺbka: 540 mm

1.11 povrchová úprava

práškovým lakom

2.1 rozmery

výška: 1250 mm, šírka: 560 mm, hĺbka: 600 mm

2.2 hmotnosť

99 kg

2.3 počet zásuviek pre formát A5

10

2.4 zváraný výrobok

áno

2.5 zámok

centrálny vždy pre 2 vedľajšie zásuvky

2.6 farba korpusu

svetlosivá

2.7 farba zásuviek/dverí

svetlosivá

3.1 sedacia súprava v zložení 3 + 1 + 1
3.2 rozmery 3

s rozkladaním, úložným priestorom a chrómovými
nožičkami
šírka: 195 - 225 cm, výška: 78 - 90 cm, hĺbka: 83 - 90 cm

3.3 farba

prevládajúca sivá, v kombinácii s bielou

3.4 rozmery kresla

šírka: 93 - 100 cm, výška: 78 cm, hĺbka: 78 - 90 cm; výška
sedu: 44 - 50 cm
podľa priloženej prílohy alebo ekvivalent

3.5 typ a forma sedacej súpravy
4.1 príborník obsahuje
4.2 rozmery a hmotnosť

3 zásuvky, 2 skrinkové časti s presklennými dvierkami a 1
skrinkovú časť s plnými dvierkami, ktorá obsahuje 1 policu
výška: 104 - 120 cm, šírka: 150 cm, hĺbka: 41 - 50 cm; 72 kg

5.1 rozmery a hmotnosť

výška: 40 cm, šírka: 110 cm, hĺbka: 65 cm; 35,7 kg

dosky príborníka a konferenčného stolíka

bielej farby, pokryté lakom pre zvýšenú odolnosť proti
poškodeniu
nosnosť: 110 kg; poťah: látka; farba poťahu: tmavošedá
alebo čierna; vysoký operák, nastavenie výšky; v 1090 x š
600 x h 600 mm
nosnosť 110 kg; poťah: látka; farba poťahu: tmavošedá
alebo čierna, vysoký operák, nastavenie výšky; v 1090 x š
600 x h 600 mm
laminované s 5 výškovo nastaviteľnými policami;
uzamykateľné; v 2100 x š 1000 x h 450 mm; farba: buk;
nosnosť: 50 kg/polica

6.1 kancelárska stolička s podrúčkami - špecifikácia

7.1 kancelárska stolička bez podrúčok -špecifikácia

8.1 kancelárske skrine - špecifikácia
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9.1 regál - špecifikácia

2 police uprostred, 2 dvierka hore, 1 dvierka dole vľavo, 2
zásuvky dole vpravo; v 1920 x š 800 x h 400 mm;
prevedenie San Reno + Biela + Capucino
2-dverová, vybavenie - police, tyč na vešiaky, zámok,
rozmer: v 1850 x š 600 x h 500 mm, prevedenie: buk
kombinovaná skriňa - hore s 5 vodorovnými výškovo
nastaviteľnými policami, dole skrinka s 3 policami a 2
uzamykateľný dvierkami, prevedenie: buk rozmery: v 1850
x š 760 x h 400 mm
vľavo 4 zásuvky, vpravo uzamykateľná skrinka s poličkou,
medzi skrinkami a pracovnou doskou je otvorený úložný
priestor a vysúvateľná plocha pre klávesnicu, prevedenie:
buk

10.1 šatňová skriňa - špecifikácia
11.1 skriňa na triedne knihy - špecifikácia

12.1 písací stôl - špecifikácia

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Sedacia_súprava.docx

Sedacia_súprava.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Gelnica

Obec:

Prakovce

Ulica a číslo:

Breziny 282

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.11.2016 08:59:00 - 30.11.2016 08:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 30,0000
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: 4 333,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 200,00 EUR
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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 08.11.2016 08:24:01
Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Prakovce 282
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Marián Uhlár
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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