Kúpna zmluva č. Z201924720_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

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
17070775
SK2020980082
0517563109

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TABRIS PLUS, s.r.o.

Sídlo:

Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov, Slovenská republika

IČO:

47651130

DIČ:

2023999197

IČ DPH:

SK2023999197

Číslo účtu:

SK6675000000004020481145

Telefón:

0911511553

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelársky nábytok

Kľúčové slová:

skriňa, kontajner, stôl, zostava skríň,

CPV:

39100000-3 - Nábytok; 39112000-0 - Stoličky; 39121200-8 - Stoly; 39151100-6 - Regály;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Stredná skriňa s nikou
2. Prístavný kontajner pravý
3. Ergonomický stôl ľavý
4. Zostava skríň
5. Zostava skríň šatníková
6. Nízka skriňa
7. Nízka skriňa
8. Polica
9. Prístavný kontajner ľavý
10. Ergonomický stôl pravý
11. Zostava skríň
12. Rokovací prvok
13. Zostava skríň šatníková
14. Zostava Nízka skriňa
15. Mobilný kontajner
16. Polica
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17. Polica na stoly
18. Zostava skríň
19. Prístavný kontajner pravý
20. kontajner na kolieskach
21. Konferenčný stolík
Položka č. 1:

Stredná skriňa s nikou

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Stredná skriňa

ks

1

Rozmery:

cm

80x40x111,
70

police

ks

2

nosnosť

kg

35

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

javor

Stredná archivačná skriňa s lístkovnicou z laminovanej
drevotriesky, nosnosť 35 kg, 27 poličiek, šírka jednej
poličky je cca24,5 cm, kde vojde formát A4, hrúbka
vrchných dosiek 22mm, hrúbka ostatných dosiek 16 mm.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 2:

Prístavný kontajner pravý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Prístavný kontajner pravý

ks

1

Rozmer

cm

90x55x76,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Kontajner z laminovanej drevotriesky, vybavený
nastaviteľnými nožičkami, nosnosť 15 kg, centrálne
zamykanie, vrchná doska 38 mm so šedým ozdobným
pásikom, ostatné dosky 18 mm ABS hrany, počet
zásuviek 3ks, polička na počítač.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 3:

Ergonomický stôl ľavý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Ergonomický stôl ľavý

ks

1

Rozmery

cm

180x94,8x7
6,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Kancelársky stôl v celodrevenom prevedení, špeciálny
rohový tvar, doska z laminovanej drevotriesky hrubá 38
mm s ozdobným šedým pásikom pozdĺž hrany,
nastaviteľlné nôžky 15 mm, ABS hrany, maximálna šírka
94,8 m, nepravidlený tvar.
obrazová predloha v prílohe
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Minimum

Maximum

Presne

Položka č. 4:

Zostava skríň

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Zostava skríň

ks

1

Rozmery

cm

247x40,4x1
23,3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zostava skríň obsahujúca dve stredné široké a dve
stredné úzke skrine so sklemenými dverami na okrajoch
zostavy, nastaviteľné nožičky 15 mm,ABS hrana, vrchná
doska ozdobená šedým pásikom.
farba

agát svetlý

obrazová predloha v prílohe
Položka č. 5:

Zostava skríň šatníková

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Zostava skríň šatníková

ks

1

Rozmery

cm

87,4x40,4x2
00,3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Vysoká široká skriňa, drevené dvere, obloženie pre
hornú dosku s ozdobným šedým pásikom, bočné steny,
ABS hrana 2 mm,nastaviteľné nožičky 15 mm, police vo
vnútri v počte 4 ks
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 6:

Nízka skriňa

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Nízka skriňa

ks

1

Rozmery

cm

39,9x40,4x8
0

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

sivá

Nízka kancelárska skriňa z laminovanej drevotriesky,
nastaviteľné nohy, vybavená 1 policou, nosnosť 16 kg
Dvere ku skrini pravé, vybavené kovovou úchytkou

farba : agát svetlý

Vrchná obkl.doska úzka skriňa

farba : agát svetlý, materiál : laminovaná drevotrieska hrúbky : 38
mm

Bočné obklad.dosky, nízka skriňa

farba : agát svetlý,materiál : laminovaná drevotrieska hrúbky : 38
mm, ozdobný sivý pásik, ABS hrana.

obrazová predloha v prílohe
Položka č. 7:

Nízka skriňa

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Nízka skriňa

ks

2

Rozmery

cm

79,8x
40,4x80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba sivá
materiál : laminovaná drevotrieska, nastaviteľné nohy,
vybavená 1 policou, nosnosť 30 kg
dvere na skriňu,ľavé (2) a pravé (2), vybavené
kovovou úchytkou, ABS hrany

farba : agát svetlý,

Bočné obklad.dosky (2), rozmer : nízka skriňa,
vyrobené z laminovanej drevotriesky, hrubej 38 mm

farba : agát svetlý

Vrchná obklad.doska (2), široká skriňa, vyrobená z
laminovanej drevotriesky hrubej 38 mm, ozdobný sivý
pásik, ABS hrana.

farba : agát svetlý

obrazová predloha v prílohe
Položka č. 8:

Polica

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Polica

ks

1

Rozmery

cm

119,6x20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Polica na uchytenie na stenu úchytkami (skrutkami) zo
zadnej strany poličky, ABS hrana, ozdobný šedý pásik
pozdĺž,hrúbka 38 mm
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 9:

Prístavný kontajner ľavý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Prístavný kontajner ľavý

ks

1

rozmery

cm

90x55x76,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

materiál : laminovaná drevotrieska s nastaviteľnými
nožičkami, nosnosť 15 kg, centrálne zamykanie, vrchná
doska 38 mm so šedým ozdobným pásikom, ostatné
dosky 18 mm ABS hrany 2 mm, počet zásuviek 3ks,
polička na počítač
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 10:

Ergonomický stôl pravý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Ergonomický stôl pravý

ks

1

rozmery

cm

180x94,8x7
6,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

farba

agát svetlý

Kancelársky stôl v celodrevenom prevedení, špeciálny
rohový tvar, doska z laminovanej drevotriesky hrubá 38
mm s ozdobným šedým pásikom pozdĺž hrany,
nastaviteľlné nôžky 15 mm, ABS hrany 2mm, maximálna
šírka 94,8 m, nepravidlený tvar.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 11:

Zostava skríň

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Zostava skríň

ks

1

rozmery

cm

247x40,4x1
23,3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Zostava skríň obsahujúca dve stredné široké a dve
stredné úzke skrine so sklenenými dverami, nastaviteľné
nožičky 15 mm,ABS hrana, vrchná doska ozdobená
šedým pásikom.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 12:

Rokovací prvok

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Rokovací prvok

ks

1

rozmery

cm

110x70

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Prvok na rozšírenie stola, doska z laminovanej
drevotriesky hrubá 38 mm doplnená ozdobným šedým
pásikom, nastaviteľné nohy 15 mm, ABS hrany.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 13:

Zostava skríň šatníková

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Zostava skríň šatníková

ks

1

rozmery

cm

87,4x40,4x2
00,3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

faba

agát svetlý

Vysoká široká skriňa, drevené dvere, obloženie pre
hornú dosku z ozdobným šedým pásikom, bočné steny,
ABS hrana,nastaviteľné nožičky 15 mm, police vo vnútri
v počte 4 ks
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 14:

Zostava Nízka skriňa
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Minimum

Maximum

Presne

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Zostava Nízka skriňa

ks

1

rozmery

cm

167,2x40,4x
83,8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Zostava skríň obsahujúca 2 nízke skrine s dverami a
obložením, nastaviteľné nožičky 15 mm, dosky z
laminovanej drevotriesky lemuje ABS hrana 2 mm sz
ozdobným šedým pásikom na vrchnej doske skrine.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 15:

Mobilný kontajner

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Mobilný kontajner

ks

1

rozmery

cm

40,8x50,4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Pojazdný kontajner z laminovanej drevotriesky, 3
zásuvky, vybavený kolieskami, nosnosť 15 kg, centrálne
zamykanie, vrchná doska 38 mm so šedým ozdobným
pásikom, ostatné dosky 18 mm, ABS hrany.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 16:

Polica

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Polica

ks

1

rozmery

cm

119,6x20x3,
8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

agát svetlý

Polica na uchytenie na stenu úchytkami (skrutkami) zo
zadnej strany poličky, ABS hrana, ozdobný šedý pásik
pozdĺž,hrúbka 38 mm.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 17:

Polica na stoly

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Polica na stoly

ks

1

rozmery

cm

80x30x25

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

breza

Polica pre stoly , vyrobená z drevovláknitej dosky hrubej
28 mm, siaha do výšky 25 cm.
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Minimum

Maximum

Presne

obrazová predloha v prílohe
Položka č. 18:

Zostava skríň

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Zostava skríň

ks

1

rozmery

cm

167,2x40,4x
83,8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

višňa

Nastaviteľné nožičky 15 mm,dosky z laminovanej
drevotriesky lemuje ABS hrana s ozdobným šedým
pásikom na vrchnej doske skrine.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 19:

Prístavný kontajner pravý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Prístavný kontajner pravý

ks

1

rozmery

cm

90x55x76,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

višňa

Prístavný kontajner z laminovanej drevotriesky,
vybavený nastaviteľnými nožičkami, nosnosť 15 kg,
centrálne zamykanie, vrchná doska 38 mm so šedým
ozdobným pásikom, ostatné dosky 18 mm ABS hrany.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 20:

kontajner na kolieskach

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

kontajner na kolieskach

ks

2

rozmery

cm

40,8x50,4x6
3,3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

višňa

Pojazdný kontajner z laminovanej drevotriesky, 3
zásuvky, vybavený kolieskami, nosnosť 15 kg, centrálne
zamykanie, vrchná doska 38 mm so šedým ozdobným
pásikom, ostatné dosky 18 mm, ABS hrany.
obrazová predloha v prílohe
Položka č. 21:

Konferenčný stolík

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Konferenčný stolík

ks

2

rozmery

cm

90x50x50
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

višňa

Vrchná doska z laminovanej drevotriesky hrúbky 38 mm
so šedým ozdobným pásikom,ostatné dosky hrúbka 18
mm, nastaviteľné nožičky, vysokej kvality.
obrazová predloha v prílohe
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia , vynesenia nábytku na miesto určenom objednávateľom - 2. posch. , vrátane montáže v
deň dodania nábytku, príp. na druhý deň - v cene zákazky.
Objednávateľ požaduje dodanie položkovitého rozpočtu do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými
vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom
jazyku.
Dodávateľ do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou funkčnou a technickou špecifikáciou,
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov
(obchodných značiek) nacenených výrobkov a obrázkov uvedenej kontaktnej osobe.
Objednávateľ – kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne pokiaľ
nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Na tovar sa požaduje záruka 24 mesiacov (odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom tejto zmluvy), ak nie je uvedené inak
výrobcom.
V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru (v záručnej dobe) mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky
náklady s tým spojené (napr. doprava). Dodávateľ si sám prevezme tovar v mieste pôvodného dodania tovaru.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom
tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami (rozmery sa môžu líšiť +- 1 až 2 cm z dôvodu limitovanej veľkosti priestoru).
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného
sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto
registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a
315/2016 ZVO.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Dekanát Fakulty manažmentu PU, Konštantínová 16

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.09.2019 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

24,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 477,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 573,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.08.2019 09:08:01
Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TABRIS PLUS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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