Kúpna zmluva č. Z2019272_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

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22, 82102 Bratislava, Slovenská republika
35946024
2022036599
SK2022036599
SK6111000000002629106127
0910834373

Dodávateľ:
Obchodné meno:

GIEGO s.r.o.

Sídlo:

Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika

IČO:

51055724

DIČ:

2120576205

IČ DPH:

SK2120576205

Číslo účtu:

SK44 0200 0000 0038 4913 0457

Telefón:

+421948240844

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rebríky a zámky

Kľúčové slová:

rebrík, zámok

CPV:

44423200-3 - Rebríky; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. SCHODY HLINIKOVE S DRZADLOM - 4 STUPNE
2. REBRIK KLBOVY 4X4
3. VOZIK PREPRAVNY MULTIFUNKCNY 600X400MM
4. REBRIK JEDNOSTRANNY SKLADACI, HLINIK
5. REBRIK HLINIKOVY PLOSINOVY, 6 STUPNOV
6. ZAMOK STOLIKOVY LOB ZMB1
Položka č. 1:

SCHODY HLINIKOVE S DRZADLOM - 4 STUPNE

Funkcia
Pracovné schody
Technické vlastnosti

Jednotka

SCHODY HLINIKOVE S DRZADLOM

ks

Pracovná výška

m

Počet stupňov

ks

Celková výška

m

Nosnosť

kg
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Minimum

Maximum

Presne
1

2.7

2.9
4

1.4

1.6
125

Výška plošiny

m

0.8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery plošiny: d x š:

25 až 35 x 25 až 35 cm

Rozmery základne: d x š:

85 až 95 x 45 až 55 cm

Certifikácia:

TÜV, ČSN EN 131

1.2

Súčasťou sú protišmykové ochranné pätky, praktická
polička na náradie s háčikom, bočný držiak. Poistka proti
nechcenému sklopeniu pri premiestňovaní. Vybavené
držiakom pre ľahší prenos a poistkou proti nechcenému
otvoreniu. Súčasťou držadla je praktická polička na
odloženie náradia a drobných predmetov vrátane
príchytky na vedierko a pod. Protišmykové ryhovanie
stupienkov.
Vzdialenosť stupňov:
Položka č. 2:

od 20 do 30 cm.

REBRIK KLBOVY 4X4

Funkcia
multifunkčný rebrík
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

REBRIK KLBOVY 4X4

ks

2

POČET PRIEČOK

priečka

4x4

DĹŽKA ZLOŽ. REBRÍKA

m

1,26

MAX. DĹŽKA

m

4.73

VÝŠKA MINILEŠENIA

m

1,26

VÝŠKA "Á"ČKA

m

2,30

HMOTNOSŤ

kg

14,0

MAX. PRACOVNÁ VÝŠKA

m

6,23

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

špičkovo vypracovaný rebrík s vysokou pevnosťou do
náročných podmienok
vysokovariabilný-použiteľný aj ako minilešenie, áčko,
prípadne oporný rebrík
konštrukciou je predurčený do náročných priemyselných
podmienok
protišmykové gumové pätky
Položka č. 3:

VOZIK PREPRAVNY MULTIFUNKCNY 600X400MM

Funkcia
Vozík prepravný
Technické vlastnosti

Jednotka

VOZIK PREPRAVNY MULTIFUNKCNY

ks

4

dĺžka

mm

600

šírka

mm

400

výška

mm

247

priemer kolies

mm

200

nosnosť

kg

80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ madla

nesklopné

Typ kolies

plné
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Minimum

Maximum

Presne

Farba
Položka č. 4:

modrá
REBRIK JEDNOSTRANNY SKLADACI, HLINIK

Funkcia
Rebrík jednostranný skladací
Technické vlastnosti

Jednotka

REBRIK JEDNOSTRANNY SKLADACI

ks

výška plošiny

m

počet priečok

priečka

6

nosnosť na jednu priečku

kg

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Norma

PN EN-13

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne
7

1

1.3

REBRIK HLINIKOVY PLOSINOVY, 6 STUPNOV

Funkcia
REBRIK HLINIKOVY PLOSINOVY
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

REBRIK HLINIKOVY PLOSINOVY, 6 STUPNOV

ks

1

maximálne zaťaženie

kg

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

plošina rozmer

600x800 mm

4 otočné pružinové kolieska

priemer 125mm, z toho 2 s brzdou

materiál konštrukcie

hliník

madlo pozdĺž stupňov (príslušenstvo) je možné
umiestniť podľa potreby vľavo alebo vpravo.
Stupne a plošina z oceľového, pozinkovaného roštu pre
použitie vo vlhkých priestoroch, s vyšším
nebezpečenstvom pošmyknutia.
Hĺbka stupňov:

200 mm

vzdialenosť medzi jednotlivými stupňami:

240 mm

s trojstranným zábradlím vysokým 1 m (vrátane dolnej a
kolennej lišty)
Dĺžka celkom:

1810 mm

Šírka celkom:

930 mm

Výška plošiny:

1440 mm

Referenčný model:

Emporo kód.117148

Položka č. 6:

ZAMOK STOLIKOVY LOB ZMB1

Funkcia
Univerzálny zámok stolíkový
Technické vlastnosti

Jednotka

ZAMOK STOLIKOVY LOB ZMB1

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Univerzálny zámok. Rozšírená západka umožňuje
aplikáciu zámku na pravú alebo aj ľavú stranu. Zámok
na rôzne typy dvierok a zásuviek s maximálnou hrúbkou
20 mm. V cene aj tri kľúče, skrutky a protiplech.
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Minimum

Maximum

Presne
30

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo
telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
3. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi špecifikáciu ním dodávaného
tovaru, vrát. výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov
(technický list a pod), položkový rozpočet s uvedením jednotkových cien so zaokrúhlením na MAX 2 desatinné miesta (aj s ich
prípadným zaokrúhlením nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie - z matemat.
dôvodov). Zároveň uvedie interné číslo materiálu objednávateľa podľa technickej špecifikácie v tvare XXXXXXXXXXXX_XX.
4. Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od
výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
5. Dodaný tovar musí byť nový a nepoužitý. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe
doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien, DPH a celkovej ceny s DPH. Súčasťou faktúry musí byť dodací list, na
ktorom objednávateľ potvrdí prevzatie tovaru svojim podpisom.
6. Ak sa preukáže, že tovar dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady a dodávateľ je povinný ich
odstrániť. Ak dodávateľ vady neodstráni do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa na ich odstránenie, považuje sa to za
porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
7. Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov 3. až 6. sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
8. Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný
strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a
akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Položka1_schody_s_drzadlom_4stupne.jpg

Položka1_schody_s_drzadlom_4stupne.jpg

Položka2_rebrik_klbovy_4x4.jpg

Položka2_rebrik_klbovy_4x4.jpg

Položka3_vozik_multifunkcny.jpg

Položka3_vozik_multifunkcny.jpg

Položka4_jednostranny_rebrik_6stupnov.jpg

Položka4_jednostranny_rebrik_6stupnov.jpg

Položka5_plosinovy_rebrik_6stupnov_e_117148.jpg

Položka5_plosinovy_rebrik_6stupnov_e_117148.jpg

Položka6_zamok_LOB_ZMB1.jpg

Položka6_zamok_LOB_ZMB1.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Jaslovské Bohunice

Ulica:

919 31 Jaslovské Bohunice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.01.2019 00:00:00 - 17.02.2019 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 640,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 968,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.01.2019 10:42:01
Objednávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
GIEGO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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