Kúpna zmluva č. Z201757510_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

Národné športové centrum
Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava, Slovenská republika
30853923
2021764888
SK0881800000007000090685
0232223613

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SPORTIKA GROUP s. r. o.

Sídlo:

Klincová 37/B, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47609338

DIČ:

2024040447

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0949288131

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vybavenie posilňovne

Kľúčové slová:

Vybavenie posilňovne

CPV:

37440000-4 - Výstroj na fitnes; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
63100000-0 - Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Sada vybavenia pre posilňovne

Funkcia
Každá sada obsahuje: TRX - 4 ks, Slideboard - 3 ks, Bosu ball - 2 ks, Fitlopta priemer 65 cm - 4 ks, Fitlopta priemer 55 cm - 2
ks, Hrazda na rebriny - 3 ks
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet sád vybavenia pre posilňovne

ks

200

TRX závesný posilňovací systém- počet v jednej sade

ks

4

Slideboard - počet v jednej sade

ks

3

Bosu ball - počet v jednej sade

ks

2

Fitlopta s priemerom 65 cm - počet v jednej sade

ks

4

Fitlopta s priemerom 55 cm - počet v jednej sade

ks

2

Hrazda na rebriny - počet v jednej sade

ks

3

TRX - nosnosť

kg

Slideboard - rozmery - dĺžka

cm

200

Slideboard - rozmery - šírka

cm

100

Bosu ball - priemer

cm

60
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Minimum

Maximum

Presne

300

Bosu ball - nosnosť

kg

130

Fitlopta s priemerom 65 cm - nosnosť

kg

300

Fitlopta s priemerom 55 cm - nosnosť

kg

300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

TRX - úchyty na ruky a nohy

áno, mäkké

Slideboard - bočnice

hliníkové

Slideboard - návleky

18 ks v jednej sade

Slideboard - protišmyková strana

áno, spodná strana

Bosu ball - materiál

PVC

Bosu ball - pumpička

áno

Bosu ball - expander - počet

4 ks v jednej sade

Fitlopta s priemerom 65 cm - materiál

vysokoodolné PVC

Fitlopta s priemerom 65 cm - pumpička

áno

Fitlopta s priemerom 55 cm - materiál

vysokoodolné PVC

Fitlopta s priemerom 55 cm - pumpička

áno

Hrazda na rebriny - prevedenie

oceľová z jedného kusu, s možnosťou uchytenia na rebriny

Hrazda na rebriny - spoje

mäkčené, ktoré zabránia poškodeniu rebriny

Hrazda na rebriny - úchyty

mäkčené

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Verejný obstarávateľ požaduje z každej sady 200 samostatne zabalených sád vybavenia pre posilňovne, Jedna sada
obsahuje: TRX - 4 ks, Slideboard - 3 ks, Bosu ball - 2 ks, Fitlopta priemer 65 cm - 4 ks, Fitlopta priemer 55 cm - 2 ks, Hrazda
na rebriny - 3 ks
Verejný obstarávateľ požaduje do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku - jednu
kompletnú sadu vybavenia do posilňovne vrátane obalu.
Vrátane dopravy všetkých balení na sklad v Bratislave.
Dodacia lehota do 30 dní od vystavenia objednávky na sklad obstarávateľa.
Úspešný uchádzač je povinný vyhotoviť pre každú sadu pevné a nepremokavé balenie chránené proti nárazom, pri ktorom je
možná manipulácia s paletovým vozíkom.
Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu tovaru pred zabalením všetkých sád v medzisklade dodávateľa.
Medzisklad dodávateľa musí byť krytý a temperovaný.
Názov
2.4

Upresnenie
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:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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11.12.2017 15:38:00 - 15.12.2017 15:52:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek podľa opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

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: 174 999,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 174 999,00 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 06.11.2017 09:40:02
Objednávateľ:
Národné športové centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SPORTIKA GROUP s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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