
Kúpna zmluva č. Z201723043_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Sídlo: Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 42317673
DIČ: 2024134453
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0911066991

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023960465
Číslo účtu: SK1402000000003357610657
Telefón: 0907499932

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárne predmety, keramické obklady
Kľúčové slová: Umývadlo, WC, pisoár, obklad, 
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44111300-4 - Keramické výrobky; 60000000-8 - Dopravné

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

výmena, úpravy sociálnych zariadení v telocvični

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. WC kombi vrátane splachovacej súpravy, zadný 
odpad 110mm, farba biela ks 4

2. Doska na WC - k položke č.1 ks 4

3. Umývadlo keramické šírka 600 mm bez otvoru na 
batériu+sifón, farba biela ks 4

4. Pisoár s automatickým splachovaní, farba biela ks 3

5. Deliaca stena medzi pisoár, rozmer 700x400mm, 
farba biela, chromované lištovanie, materiál - porcelán ks 2

6. Keramický obklad stien 25x40cm, hr.8mm, farba 
svetlo zelená m2 45

7. Keramický obklad stien 25x40cm, hr.8mm, farba biela m2 45

8. Dlažba keramika 34x48cm, hrúbka 8mm 
protišmyková, farba svetlá zelená m2 85
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9. Flexi hadica ks 4

10. Kotviaca sada WC ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyskladnenia na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa

Cena je vrátane dopravy a vyskladnenia na mieste plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa

Objednávateľ požaduje dodanie nového, originálne zabaleného tovaru, 1. akostná trieda

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzba 
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

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), 
doklad o oprávnení dodávať tovar

Požadujeme dodanie plnenia v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 12,00 hod. Presný termín si upresní zodpovedný pracovník 
objednávateľa so zodpovedným pracovníkom dodávateľa. Meno a kontakt poverenej osoby objednávateľ zodpovedného za 
priebeh zákazky bude zadané po uzavretí zmluvy

Vyhradzujeme si právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ 
zistí nezrovnalosti - chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol o nezrovnalosti

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

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

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Ulica: Kolpašská 1586/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.05.2017 12:20:00 - 08.06.2017 12:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor všetkých položiek
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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 359,20 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 031,04 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.05.2017 15:38:01

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

Dodávateľ:
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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