Kúpna zmluva č. Z201936105_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

Národný onkologický ústav
Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
00165336
SK2020830108
SK2020830108
SK5881800000007000281748
0254772421

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VERDI, s. r. o.

Sídlo:

Beňovského 1165/6, 84101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

48124419

DIČ:

2120064408

IČ DPH:

SK2120064408

Číslo účtu:

SK5083300000002500899074

Telefón:

0940 522 212

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kôš na triedený odpad

Kľúčové slová:

kôš

CPV:

39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce
spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39100000-3 - Nábytok;
39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kôš na triedený odpad 90 L

Funkcia
Kôš na triedený odpad 90 L
Technické vlastnosti

Jednotka

Kôš na triedený odpad 90 L, sivý/modrý

ks

1

Kôš na triedený odpad 90 L, sivý / žltý

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Kôš na triedený odpad 90 L, sivý/modrý

viď. príloha

1. Farba koša siváŠírka (mm) 350Hĺbka (mm) 350Výška
(mm) 690Objem (l) 90

vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s povrchovou úpravou
práškovým lakom, bez vnútornej plastovej nádoby, protišmyková
gumová základňa koša, samolepka s označením druhu odpadu

2. Farba koša siváŠírka (mm) 350Hĺbka (mm) 350Výška
(mm) 690Objem (l) 90

Kôš na triedený odpad 90 L, sivý / žltý
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Minimum

Maximum

Presne

2. vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s povrchovou
úpravou práškovým lakom, bez vnútornej plastovej
nádoby, protišmyková gumová základňa koša,
samolepka s označením druhu odpadu
2.3

viď. príloha

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, balenia, naskladnenia a vyloženia na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet jednotlivých cien všetkých položiek bez DPH a s DPH do 24 hodín od
uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť do 24 hodín od uzavretia zmluvy návrh na plnenie predmetu zmluvy, ktorý bude v súlade s funkčnou a
technickou špecifikáciou predmetu zmluvy minimálne v rozsahu:typové označenie, potvrdenie pôvodu tovaru stoličiek
(prehlásenie výrobcu), produktový list použitých tovarov s podrobnou technická špecifikácia, platný certifikát lavíc /skriniek/.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú kúpno predajnú zmluvu spolu s faktúrou, dodacím listom a tovarom. Splatnosť faktúry
60 kalendárnych dní. Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na číslo zmluvy EKS.
Požaduje sa predložiť dodací a záručný list k jednotlivým položkám predmetu plnenia.
Faktúra za dodané tovary musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky.
Tovar musí byť dodaný nový - nepoužívaný.
Požaduje sa poskytnúť bezplatne vzorky (fotky) položky predmetu zmluvy na účelu kontroly, či predložená vzorka položky
predmetu zmluvy zodpovedá technickej špecifikácií predmetu zákazky do dvoch dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Požaduje sa poskytnúť bezplatne vzorník farby do dvoch dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Vzhľadom na to, že ide o doplnenie už dodaného tovaru z predchádzajúceho obdobia, objednávateľ požaduje dodať tovar, pri
ktorom budú zachované všetky charakteristiky a špecifikácie tovaru, najmä rozmery konštrukcií, materiál, tvar a farba, farby
kovových častí tovaru, rozmerov a vrátane jej farebnosti a ochranných prvkov z čierneho plastu. Pred zadaním do výroby
žiadame víťazného uchádzača o presné zameranie celkových rozmerov skríň.
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Pri uplatnení reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné
náklady.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

kos.JPG

kos.JPG

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Klenová

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.12.2019 10:00:00 - 13.12.2019 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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3.4

Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

20,0000

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: 1 650,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 980,00 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 03.12.2019 14:48:02
Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VERDI, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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