Kúpna zmluva č. Z201844211_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:

SOLID plus s.r.o.

Sídlo:

Kalnická cesta 1/B, 93401 Levice, Slovenská republika

IČO:

46439692

DIČ:

2023379721

IČ DPH:

SK2023379721

Číslo účtu:
Telefón:

0908527355

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Záhradný domček pre MŠ_112

Kľúčové slová:

záhradný domček

CPV:

39142000-9 - Záhradný nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Záhradný domček v kvalite Duramax COLOSSUS XL 9,7 m2 pre MŠ

Funkcia
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Záhradný domček v kvalite Duramax COLOSSUS XL 9,7 m2 - dekor dub, hrúbka plechu 0,33 m; hrúbka plechu nosnej
konštrukcie 0,5 mm.
Nevyžadujúci údržbu z oceľového , žiarovo pozinkovaného plechu s práškovým nástrekom , v modernom dizajne. Odolný voči
počasiu a s veľmi dlhou životnosťou. Dvoje veľké posuvné dvere a vysoký dverný otvor umožňujú pohodlný prístup.
Jednoduchá montáž s podrobným návodom. Vrátane dverných úchytov. Farba - imitácia dubového dreva. Bezpečný pri
maximálnom zaťažení strechy snehom do 90 kg/m2. Ideálne miesto na ukladanie záhradného náradia, bicyklov, odrážadiel,
dopravných značiek pre deti v MŠ....
Technické vlastnosti

Jednotka

Záhradný domček v kvalite Duramax COLOSSUS XL

ks

1

Podlahová konštrukcia COLOSSUS XL 9,7 m2

ks

1

Kotviaca sada do zeme (4 x závrtná kotva; 4 x úchytka;
1 x oceľové lano priemer 3 mm)

sada

1

OSB podlaha, hrúbka dosiek minimálne 1,8 mm

ks

5
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kovový záhradný úložný domček na náradie Duramax
Colossus 9,7 m2 ,

-

Domček Duramax Colossus s jedným predlžovacím
nadstavcom .

-

Rozmery a parametre :

- zastavaná plocha 9,7 m2- čistá vnútorná podlahová plocha 8,8
m2- rozmery základov šírka 311 cm , hĺbka 292 cm

-

- celková hmotnosť balenia cca 130 kg- vnútorný objem 16,4
m3Dodávané v kartónovom obale s rozmermi 72 x 175 x 15 cm

Výška

210 cm

Šírka

321 cm

Dĺžka

302 cm

Hmotnosť

105 kg

Hrúbka steny

0,26 mm

Rozmery vonkajšie

(Š x H x V) 321 x 302 x 210 cm

Rozmery vnútorné

(Š x H c V) 305 x 288 x 210 cm

Rozmery dverného otvora

130 x 160 cm

Vnútorný objem

16,4 m3

Materiál domčeka

- žiarovo pozinkovaný plech 0,26 mm - materiál; perfektne chráni
proti korózii, v ktorom sa optimálne vlastnosti kovu spájajú s
ochranným účinkom zinkovej vrstvy.

-

Konštrukčné nosné diely - plech s hrúbkou 0,6 mm

-

Záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu

Záhradný domček

- výška domčeku vyhovujúca európskym štandardom

-

- servisná a technická podpora 24 hodín denne

-

- návod v slovenskom jazyku

-

- odolný voči vplyvom počasia

-

- veľké dvojkrídlové dvere umožňujúce pohodlný prístup

Podlahová konštrukcia COLOSSUS XL 9,7 m2

Samonosná podlahová konštrukcia pre záhradné domčeky.
Pozinkovaný plech - dlhá životnosť. Podlahová konštrukcia je
skrytá - nie je ju vidno pod záhradným domčekom.

-

Pevná kovová konštrukcia na ktorú možno pripevniť rám domčeku.
Pre použitie tejto konštrukcie tak nie je potrebné pre domček
pripravovať špeciálne základovú dosku, či betónovať základy.

-

Použítím základne sa domček výrazne zpevní. Na konštrukciu je
potom možné pripevniť ľubovoľnú podlahu (OSB dosky, preglejka,
dosky). Vďaka použitiu tejto konštrukcie je podlaha domčeku
samonosná.

-

Záhradný domček s podlahovou konštrukciou je možné veľmi
ľahko premiestňovať a ľubovoľne s ním manipulovať pri zachovaní
jeho pevnosti.

Rozmery základov

šírka 311 cm, hlbka 292 cm

V cene Záhradného domčeka musí byť zahrnuté

- dodávka záhradného domčeka

-

- montáž domčeka na mieste plnenia zákazky

-

- montáž podlahy pre záhradný domček na mieste plnenia
zázkazky

-

- rezanie a montáž OSB podlahy na mieste plnenia zákazky

Záruka

Verejný obstarávateľ požaduje na predmet zákazky záruku 24
mesiacov.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

zahradni-domek-duramax-colossus-xl-9-7-m2-dek_2.jpg

zahradni-domek-duramax-colossus-xl-9-7-m2-dek_2.jpg

1.JPG

1.JPG

2.JPG

2.JPG

podlahova-konstrukce-duramax-p_8.jpg

podlahova-konstrukce-duramax-p_8.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.10.2018 13:51:00 - 08.11.2018 13:51:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 172,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 406,40 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Strana 3 z 4

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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.10.2018 14:38:03
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SOLID plus s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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