Kúpna zmluva č. Z201731743_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

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO

Sídlo:

Pekárenská 277, 02801 Brezovica, Slovenská republika

IČO:

47880775

DIČ:

1072519195

IČ DPH:

SK 1072519195

Číslo účtu:

SK8909000000005061196986

Telefón:

0907 708 817

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nábytok

Kľúčové slová:

počítačový stolík, kontajner k písaciemu stolu, šatníková skriňa, kancelárska stolička

CPV:

39161000-8 - Nábytok pre materské školy; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie;
39112000-0 - Stoličky; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nábytok a kancelárska stolička pre materskú školu.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počítačový stolík

ks

1

Kontajner k písaciemu stolu

ks

1

Šatníková skriňa

ks

1

Kancelárska stolička

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Počítačový stolík

Praktický PC stolík vhodný aj do menších priestorov. Je vyrobený z
drevotriesky v odtieni JAVOR.

-

Výhodou je výsuv pod klávesnicu a tiež polička na PC skrinku.
Rozmer: 90 x 51 x 74 cm (Š x H x V).

Kontajner k písaciemu stolu

Praktický kontajner na kolieskach, ktorý je možné použiť k písacím
stolom. Je vyrobený z drevotriesky v odtieni Javor.
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Minimum

Maximum

Presne

-

Rozmer: 43 x 60 x 58,6 cm (Š x H x V).

Šatníková skriňa

Skrine sú vyrobené z kvalitných laminovaných, drevotrieskových
dosák s hrúbkou 18 mm a ABS hranou s hrúbkou 2 mm, v odtieni
JAVOR

-

Súčasťou skríň sú dvierka vyrobené z rovnakého materiálu.
Dvierka majú úchytku a zámok, ktorý ochráni Vaše osobné veci.
Skrine majú hĺbku 60 cm, vďaka čomu ponúkajú bohatý úložný
priestor.

-

Priestranná šatníková skriňa s množstvom úložného priestoru. V
strede je priehradka, ktorá oddeľuje policovú časť a tyč na vešanie.
Súčasťou zámku sú 2 kľúče.

-

Dĺžka tyče: 50 cm.Rozmer police: 29 x 28 x 60 cm.Rozmer: 85 x
190 x 60 cm (ŠxVxH).

Kancelárska stolička

Pohodlné kancelárske kreslo čalúnené EKO kožou s opierkami na
ruky a nastaviteľnou výškou.Rozmer: 61 x 52 x 97 - 109 cm (Š x H
x V).

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

140410-kancelarska-stolicka-hector.jpg

140410-kancelarska-stolicka-hector.jpg

150612-kontajner-k-pisaciemu-stolu.jpg

150612-kontajner-k-pisaciemu-stolu.jpg

160411-satnikova-skrina-javor.jpg

160411-satnikova-skrina-javor.jpg

140410-pocitacovy-stolik-odtien-javor.jpg

140410-pocitacovy-stolik-odtien-javor.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola s VJM, Ul. františkánov č. 20, 945 01 Komárno
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.07.2017 14:49:00 - 31.07.2017 14:49:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

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 vrátane DPH: 430,00 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 3.1, 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 04.07.2017 15:34:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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