Kúpna zmluva č. Z201612550_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technická univerzita v Košiciach

Sídlo:

Letná 9, 04200 Košice, Slovenská republika

IČO:

00397610

DIČ:

2020486710

IČ DPH:

SK2020486710

Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421556024327

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Lamitec, spol. s r.o.

Sídlo:

Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35710691

DIČ:

2020249638

IČ DPH:

SK2020249638

Číslo účtu:
Tel:

0917981617

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Otváracia biela magnetická popisovacia tabuľa

Kľúčové slová:

tabuľa, magnetická

CPV:

30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Tabuľa na písanie za sucha stierateľnými popisovačmi

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Magnetická tabuľa

ks

1

Rozmery (š x v)

mm

3600 x 1200

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Farba

biela

Povrch

magnetický

Prevedenie

otváracia

Využitie

písanie za sucha stierateľnými popisovačmi
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Minimum

Maximum

Presne

Odolnosť

voči poškrabaniu, ľahko sa udržuje

Rám

hliníkový, zaručí pevnú konštrukciu a nízku hmotnosť

Vybavenie

praktická odkladacia lišta pre uloženie popisovačov

Súčasť balenia

montážny materiál na prichytenie tabule ku stene

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Stav: nový, nepoškodený
Požadujeme vyniesť na 1.poschodie
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade nekompletnej zásielky neprevziať zásielku
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. Podľa OPET Čl.XVIII bod 18.2 písm. v) - Objednávateľ
je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných
konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Magnetická tabuľa

Tabuľa.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica a číslo:

Park Komenského 6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
6.6.2016 11:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 320,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 384,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.5.2016 9:08:00
Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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