
Kúpna zmluva č. Z202118754_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: Školská 7, 97590 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 37956108
DIČ: 2021885690
IČ DPH: SK2021885690
Bankové spojenie: IBAN: SK7681800000007000393459
Telefón: +421484131065

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: abaWood, s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 460, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika
IČO: 51312832
DIČ: 2120686337
IČ DPH: SK2120686337
Bankové spojenie: IBAN: SK18 0200 0000 0039 1895 3853, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0948363838

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok
Kľúčové slová: kovová šatňová skriňa, plechová skriňa, mechanický kódovací zámok
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 39143121-0 - Šatníky; 39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 -

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok

Funkcia

Uloženie vecí do oddelení v skrini s bezpečným uzamykaním prostredníctvom mechanického kódovacieho zámku.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výška skrine mm 1750 1800

Šírka skrine mm 1190 1200

Hĺbka skrine mm 490 500

Počet oddelení ks 12

Počet stĺpcov dverí - vertikálne ks 4

Počet riadkov dverí - horizontálne ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ďalšie parametre skrine:
Minimálny počet oddelení, dverí, na skrini je 12. Dvere 
skonštruované s uzatvorených profilov pre väčšiu tuhosť a 
odolnosť.
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Parametre zámku:

Kódovací mechanický zámok s min. štvormiestnym kódom, 
ktorého kombinácia je samostatne nastaviteľná na všetkých 
dverách podľa požiadaviek používateľov. Možnosť otvorenia aj 
kľúčom.

Parametre dverí: Vetráky na dverách nevyčnievajú, vonkajší profil dverí je hladký. 
Na všetkých dverách sú vetracie otvory.

Farba korpusu RAL 7035

Farba dvierok RAL 2003 alebo RAL2004

Počet kusov skriniek 4 x Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Výrobky nové, nepoužité, zabalené v ochrannom obale s označením názvu výrobku

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Náčrt skrine náčrt.jpg

20210906_114117.jpg 20210906_114117.jpg

20210906_114043.jpg 20210906_114043.jpg

20210908_100436.jpg 20210908_100436.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Školská 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 13:02:00 - 30.11.2021 13:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 000,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118754

V Bratislave, dňa 17.09.2021 14:12:00

Objednávateľ:
Spojená škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
abaWood, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118754


Zákazka


Identifikátor Z202118754


Názov zákazky Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312511


Dodávateľ


Obchodný názov abaWood, s.r.o.


IČO 51312832


Sídlo Fučíkova 460, Sládkovičovo, 92521, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.9.2021 11:46:01


Hash obsahu návrhu plnenia JXwwIYjWXDK232KaPC9fvAp4K364n0KNqdq+XRRfwsQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podľa dopytu


Prílohy:
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