Kúpna zmluva č. Z201716143_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
00397474
2020486699
SK2020486699
SK4281800000007000072225
+421 907798949

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VV MIX, s.r.o.

Sídlo:

Alžbetina 51, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36189626

DIČ:

2020052023

IČ DPH:

SK2020052023

Číslo účtu:

SK56 3100 0000 0043 5025 7402

Telefón:

055 6221657

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Záťažové kreslo otočné

Kľúčové slová:

kreslo, kancelária

CPV:

33193120-6 - Kreslá na kolieskach; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kancelárske kreslo k práci pri PC.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

záťažové kancelárske otočné kreslo s kvalitnou
zosilenou synchrónnou mechanikou SYNCRON PLUS
TRASLA nastaviteľnou v 5-tich polohách, obojstranne
čalúneným sedadlom a operadlom a výškovo
nastaviteľnými podrúčkami
ergonomicky tvarovaná výškovo nastaviteľná opierka
strednej veľkosti systémom UP/DOWN v rozmedzí 6 cm
čalúnené sedadlo a celočalúnené operadlo kresla
skelet sedadla je vyrobený zo 7-vrstiev bukovej preglejky
o hr.10,5mm, hustota peny 40kg/m3 hr.50 a 10mm
nosný skelet operadla je vyrobený z 8 vrstiev bukovej
preglejky o hr. 12mm, hustota peny 35kg/m3 hr.10mm
(zadná časť)
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Minimum

Maximum

Presne

podložka(vankúš) operadla vyrobená z 3 vrstv.bukovej
preglejky hr.4,5mm, hustota peny 35kg/m3 hr.40mm
masívne podrúčky výškovo nastaviteľné (v rozmedzí 8
cm): hliníkový rám s hlavou z plastu s čalúnenými
vankúšikmi, nastaviteľné podrúčky regulované hore a
nadol (rozsah 80mm) + nastaviteľné dopredu a vzad
(rozsah 30mm)
synchrónne nastavenie sklonu sedáku a chrbtovej
opierky v pomere 2:1 (uhol operadla 22⁰ je
synchronizovaný s uhlom sedadla 11⁰)
bezstupňové nastavenie výšky sedu kresla pomocou
bezpečného vzduchového piestu v rozmedzí 43,5-53 cm
zabezpečenie pred úderom do chrbta Anti-Shock (pri
odistení mechaniky Vám chrbtová opierka nenarazí
prudko do chrbta, až keď sa opriete je znovu odomknutý
a tým pádom nastaviteľný mechanizmus nastavenia
masívne výškovo nastaviteľné (v rozmedzí 8 cm) 2D
podrúčky s prvkami z lešteného hliníka čalúnené do
odtieňu vybraného čalúnenia kresla
voliteľná plynulo nastaviteľná hĺbka sedu v rozmedzí 6
cm
nastaviteľná sila prítlaku sedadla a operadla (podľa
hmotnosti sediaceho)
maximálna nosnosť kresla do 150kg
kovové časti kostry kresla vo vyhotovení chróm
(mechanika stoličky v čiernej farbe)kvalitný zosilený
masívny 5-ramenný kríž z lešteného
hliníkusamobrzdiacie kolieska priemeru 65 mm na
mäkké alebo tvrdé podlahy
2.4

konštrukcia

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie
od zmluvy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia
minimálne 1 deň vopred .
Splatnosť faktúr 30 dní
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Sever

Ulica:

Komenského 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.04.2017 08:00:00 - 05.05.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

4,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 275,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 530,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.04.2017 11:48:01
Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VV MIX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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