
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201644472_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika

42317673

2024134453

0911066991

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

2922709103/1100

SK2023142979

2023142979

45895856

Výhonská 1, 83510 Bratislava, Slovenská republika

DREVONA GROUP s.r.o.

0918605153

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Nábytok pre školský internát

botník, skriňa, kreslo, stôlKľúčové slová:

39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

vybavenie izieb školského internátu•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

50ksPoložka č. 1 -  Kreslo Nolmyra alebo ekvivalent

28ksPoložka č. 2 - Botník na topánky s tromi odkladacími policami

56ksPoložka č. 3 - písací stolík

56ksPoložka č. 4 - delená skriňa REA VENEZIA 2D alebo ekvivalent

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

šírka 64 cm, hĺbka 75 cm, výška 75 cmPoložka č.1. Kreslo Nolmyra alebo ekvivalent - obrázok č. 1

šírka sedadla 59 cm, hĺbka sedadla 46 cm, výška sedadla
40 cm

-

rám sedadla - oceľ, epoxidová/polyesterová prášková
vrstva

-
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vrstvovo lepený rám: brezová dýha, priehľadný akrylový lak,
farba čierna

-

rám masívne drevo + chromová oceľPoložka č.2. Botník - obrázok č. 2

rozmer -  šírka 80 cm, hĺbka 30 cm, výška 50 cm-

tri odkladacie tyčové police - z chromovej ocele, farba
prírodná

-

rozmer - šírka 90 cm, hĺbka 60 cm, výška 76 cmPoložka č.3. Písací stolík

hrúbka plátov a bokov 25 mm, ASB hrany 2 mm-

LUB šírka min. 450 mm-

laminátové drevotrieskové dosky,-

farba buk-

stolík bez šuplíkov-

rozmer - šírka 100 cm, hĺbka 61 cm, výška 210 cmPoložka č.4 - Delená skriňa

delená skriňa dvojdverová v policovej časti - 5 políc, vo
vešiakovej časti jedna polica a pod ňou vešiaková tyč

-

ABS hrany 2 mm, hrúbka laminátových drevotrieskových
dosiek 18 mm, skriňa na rektifikovateľných nožičkách

-

farba buk-

skriňa uzamykateľná, ku každému zámku 2 kľúče a ku
všetkým skriniam generálny kľúč

-

na každých dverách 5 NK závesov, kovová úchytka (na
obidvoch dverách)

-

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia a jeho vyskladnenia u objednávateľa. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je
adresa sídla objednávateľa.

Celková zmluvná cena je vrátane vyloženia do vestibulu.

Jedná sa o jednorázový odber.

Tovar v zákazka musí byť nový, nepoužitý, neopravovaný, nevystavovaný.

Záručná doba minimálne 24 mesiacov.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH,
celková cena bez DPH a celková cena s DPH.

Doba splatnosti faktúry je 30 dní bezhotovostným platobným prevodom. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania platnej sumy na
účet dodávateľa. Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

Dodanie plnenia v pracovných dňoch od 7,00 hod. do  12,00 hod. Presný termín  si upresní zodpovedný pracovník objednávateľa so
zodpovedným pracovníkom dodávateľa.

Vyhradzujeme si právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný, a nezaplatiť cenu za neprevzatý tovar.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu
bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od doručenia reklamácie. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady prevziať tovar, vady
odstrániť a tovar dodať späť.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva druhu tovaru v termíne, oboznámi o
tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od uzavretia zmluvy, doručil (e-mailom)
objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, kupujúci pripustí ekvivalentné
plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Objednávateľ upozorňuje záujemcov na 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky" čl. XVIII 18.2 písm. v) OPET - povinnosti súvisiace
so zápisom do registra konečných užívateľov výhod v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015
Z.z.

Objednávateľ upozorňuje  záujemcov, že v prípade, ak víťazný uchádzač sa bude nachádzať na bleck - liste, odstúpi od zmluvy v
súlade s platnými OPET  2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky" - čl. XVIII. 18.2, písm. e).

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru - § 32 ods. 1 písm. e) -
v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
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Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Položka č. 1 - kreslo.JPGPoložka č. 1 - kreslo

Položka č. 2 - botník.jpgPoložka č. 2 - botník

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

Banská ŠtiavnicaOkres:

Banská ŠtiavnicaObec:

Kolpašská 1586/9Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

14.12.2016 07:55:00 - 21.12.2016 12:55:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 190,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 616,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 739,20 EUR4.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
DREVONA GROUP s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 06.12.2016 14:38:02

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3
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