
Kúpna zmluva č. Z20216752_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156
Telefón: +421 455401307

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske kreslá a kancelárske stoličky
Kľúčové slová: Kancelárske kreslá a kancelárske stoličky
CPV: 39113100-8 - Kreslá; 39113200-9 - Lavice s operadlom; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kreslo otočné na kolieskach ergonomické (STILO T alebo „ekvivalent“) pre 24-hodinovú prevádzku

2. Stolička kancelárska otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami

Položka č. 1: Kreslo otočné na kolieskach ergonomické (STILO T alebo „ekvivalent“) pre 24-hodinovú prevádzku

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kreslo otočné na kolieskach ergonomické (STILO T 
alebo „ekvivalent“) pre 24-hodinovú prevádzku kus 10

šírka sedadla mm 600 700

hĺbka sedadla mm 450 520

výška sedadla mm 440 560

celková výška mm mm 1000 1200

kolieska ks 5

nosnosť kg 140

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kolieska na všetky typy podláh a krytín Ø 60-70 mm. áno
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kancelárske kreslo na celoplastovej báze, celočalúnené 
kvalitnou   poťahovou látkou, s vysokým operadlom, 
sedadlo ergonomicky tvarované

áno

látka – vhodná na použitie 24/7 áno

zloženie látky: 100% polyamid

odolnosť voči oderu: min. 500.000 Martindale

hmotnosť látky: min. 230 g/m².

horľavosť: D - DIN EN 1021-1 (test cigariet), D - DIN EN 
1021-2 (skúška butánovým plameňom požaduje sa

Rýchlosť trenia: DIN EN ISO 105-X12: 2016 (4-5 sucho 
aj mokro), textilná stálosť pri potení: DIN EN ISO 
105-E04: 2013 (4-5 kyseliny a zásadité),m), 
stálofarebnosť: DIN EN ISO 105-B02: 2014 (7),

požaduje sa

mechanizmus s Assistblock mechanikou s možnosťou 
blokácie v min. piatich polohách, podrúčky výškovo 
nastaviteľné

áno

podstava kresla – kovovo-plastový 5-ramenný kríž (plast - tvrdený plast)

Farebné prevedenie poťahu čierna farba, resp. tmavé odtiene modrej, hnedej, zelenej, šedej 
farby

Položka č. 2: Stolička kancelárska otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stolička otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami kus 50

Výškovo nastaviteľné sedadlo pomocou plynového 
piestu mm 420 550

Oteruvzdornosť poťahu MD cyklus 100 000

Nosnosť stoličky kg 120

Kolieska stoličky na všetky typy podláh  a krytín mm 60 70

Hĺbka sedadla mm 400

Šírka sedadla mm 450

Výška operadla mm 550

Výška operadla od podlahy mm 900

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pevná konštrukcia stoličky kov v kombinácií s plastom

Čalúnenie sedacej a operadlovej časti stoličky
kvalitná poťahová látka tmavej farby (čierna, modrá, šedá, 
bordová), 100% PES, min. 230 g/m2, odolnosť voči ohňu podľa BS
EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013

Výškovo nastaviteľná opierka chrbta západkovým 
mechanizmom systémom UP-DOWN Áno

Výškovo nastaviteľné sedadlo plynovým piestom Áno

Mechanika synchro mechanizmus s možnosťou blokácie v piatich polohách

5-ramenný kovový kríž, kryty koliesok z čierneho 
tvrdeného  plastu Áno

Plastové pevné opierky rúk, výškovo nastaviteľné Áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia
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Objednávateľ požaduje predložiť presnú kalkuláciu ceny za mernú jednotku na každý druh tovaru do 3 dní od uzatvorenia 
zmluvy

Požaduje sa predložiť návrh na plnenie predmetu zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy

Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie funkčnej a technickej špecifikácie, vrátane technických listov 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov 
(obchodných značiek),   podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických 
parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva.

Požaduje sa doložiť technický list látky na 500 000 martinde, predložiť : Certifikát ISO 9001:2015/STN EN ISO 9001:2016, 
Certifikát ISO 14001:2015, Certifikát ISO 45001:2018

Požaduje sa doložiť certifikát (resp. protokol) o skúške na deklarované nosnosti

Záruka na tovar je minimálne 24 mesiacov.

Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v
SK alebo CZ jazyku

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

Objednávateľ požaduje aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa vopred pred 
ich dodaním.

Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť 
Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a 
osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, 
aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v 
prípade, ak Dodávateľ nesplní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do 
areálu miesta dodania plnenia.

Ponúknutie a/alebo dodanie zariadenia, ktoré nespĺňa akúkoľvek objednávateľom požadovanú minimálnu technickú a osobitnú
požiadavku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, kedy objednávateľ od uzavretej zmluvy odstúpi, v prípade dodaného 
zariadenia toto neprevezme, dodávateľovi udelí negatívnu referenciu v zmysle OPET

Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou a v súlade s priloženými vizualizáciami 
jednotlivých položiek

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú 
uvedené v technickej špecifikácií a v technických vlastnostiach opisného formuláru

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Za kasárňou 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2021 08:00:00 - 21.05.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek zákazky
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 799,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 558,80 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.04.2021 11:30:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NABIMEX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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