Kúpna zmluva č. Z202282_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4, 91105 Trenčín, Slovenská republika
37922467
2022055134
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 5975
0901918341

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DIPOS s.r.o.

Sídlo:

Horná 54, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

31560156

DIČ:

2020452280

IČ DPH:

SK2020452280

Bankové spojenie:

IBAN: SK4831000000004000700101

Telefón:

00421905492848

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup školského nábytku

Kľúčové slová:

lavice, stoličky, katedry

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

školský nábytok

Funkcia
Školský nábytok - vybavenie učební pre žiakov strednej školy
Kvalitné prevedenie a použitie pevných - odolných materiálov.
Školský nábytok pre náročné a dennodenné používanie v školách
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

školská lavica dvojmiestna

ks

105

školská stolička

ks

210

učiteľská katedra

ks

7

učiteľská stolička čalúnená

ks

7

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. školská lavica dvojmiestna :
kovová konštrukcia

pevný rúrkový profil s priemerom 22 mm

kovová konštrukcia

lakovaná kvalitnou komaxitovou farbou

farebné prevedenie pevnej konštrukcie

žlté

veľkosť-výška od podlahy

č. 6 - 76 cm od podlahy
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Presne

nohy lavice

ukončené plastovými koncovkami prípadne gumenné, chránia
podlahu pred poškodením

ustavenie lavice do stabilnej polohy

rektifikačná skrutka pri jednej nohe-vyrovnanie nerovnosti podlahy

pracovná doska lavice

rozmer 130x50 cm, vyrobená z drevotriesky hr. 18mm, povrch
melamín/buk/

pracovná doska lavice

ku konštrukcií priskrutkovaná 4 metrickými skrutkami M6 x 45mm

hrany dosky stola

chránené 2mm ABS hranou, bezpečné opracovanie všetkých hrán

háčiky na zavesenie tašky

po oboch stranách vo farbe konštrukcie

odkladací priestor lavice

hygienický drôtený košík lakovaný komaxitovou farbou vo farbe
konštrukcie

školská lavica

stohovateľné

školská lavica

musia zodpovedať európskym a slovenským normám EN 1729

2. školská stolička :
veľkosť-výška od podlahy

č. 6 - 46 cm od podlahy

sedák a opierka

vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky,
bezpečné opracovanie hrán

povrchová úprava

kvalitný polyuretánový lak

sedák a opierka

ku konštrukcií prinitované oceľovými nitmi priemeru 5 mm

farebné prevedenie konštrukcie

žlté, komaxitová farba

nohy stoličiek

ukončené plastovými koncovkami

kovová konštrukcia

vyrobená kvalitného, pevného rúrkového profilu s priemerom 22
mm

školské stoličky

stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo
húpať

školské stoličky

musia spĺňať všetky požiadavky na zdravé sedenie detí

3. učiteľská katedra :
kovová konštrukcia

vyrobená z pevného, kvalitného rúrkového profilu s priemerom 22
mm

farebné prevedenie konštrukcie

žlté, komaxitová farba

nohy katedry

ukončené plastovými koncovkami, tlmia hluk, nepoškodzujú
podlahu

nohy katedry - ustavenie do stabilnej polohy

pri jednej nohe rektifikačná skrutka

pracovná a predná doska - rozmery

prac.doska stola 130 x 65 cm, predná ochranná doska 130 x 35
cm

pracovná a predná doska

drevotrieska s hr. 18 mm, povrch melamín (buk)

pracovná doska stola

ku konštrukcií priskrutkovaná 4 metrickými skrutkami M6 x 45 mm

hrany dosky stola

chránené 2 mm ABS hranou

odkladací priestor stola

vysúvateľná zásuvka šírky 40 cm na pravej strane stola

4. učiteľská stolička čalúnená :
kovová konštrukcia

vyrobená z pevného, kvalitného rúrkového profilu s priemerom 22
mm

farebné prevedenie konštrukcie

žlté, komaxitová kvalitná farba

nohy stoličky

ukončené plastovými koncovkami

sedák a opierka

7-vrstvová celobuková tvarovaná preglejka

sedák a opierka

čalúnené oteruvzdornou látkou sivej farby

sedák a opierka

ku konštrukcií priskrutkované metrickými skrutkami M6

veľkosť

č. 6

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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V cene zahrnutá doprava na miesto plnenia a zloženie tovaru v budove školy (prízemie)
Dodávka nového zmontovaného plne funkčného školského nábytku
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a
všeobecne závažným právnym predpisom
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru alebo nekompletnej zásielky,
zásielku neprevziať
V prípade, že dodávateľ dodá tovar, ktorý nezodpovedá popisu a technickej špecifikácií podľa popisu v opisnom formulári, má
objednávateľ právo zrušiť zmluvu
V prípade, že objednávateľ po prebratí tovaru dodatočne zistí, že tovar je poškodený, požaduje od dodávateľa výmenu
chybného tovaru do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch mimo sviatkov v čase 8.00 - 13.00 hod.
Požadujeme vystavenie faktúry, kde bude položkovito uvedená jednotková cena, cena bez DPH, cena s DPH
Požaduje sa minimálne 24-mesačná záruka
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

katedra s učitelskou stoličkou farba žltá

katedra s učitelskou stoličkou farba žltá.docx

školská lavica so stoličkou

školská lavica so stoličkou.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Staničná 4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.02.2022 08:57:00 - 28.02.2022 08:58:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

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: 10 954,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 145,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 Z202282

V Bratislave, dňa 18.01.2022 09:54:01
Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DIPOS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

