Kúpna zmluva č. Z201813084_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:

INSGRAF s.r.o.

Sídlo:

Murgašova 27, 92701 Šaľa, Slovenská republika

IČO:

47078839

DIČ:

2023737452

IČ DPH:

SK2023737452

Číslo účtu:

SK8275000000004017799195

Telefón:

0910905618

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nábytok pre potreby MŠ_19

Kľúčové slová:

dosky stolov, nohy stolov, kladina, sluhovia s číslami

CPV:

39100000-3 - Nábytok; 39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nábytok pre potreby materskej školy

Funkcia
Nábytok pre potreby materskej školy
Technické vlastnosti

Jednotka

Lichobežníkové dosky stolov s červeným okrajom

ks

1

Okrúhle nohy, výška 58, 64 a 70 cm - k stoličkám 35, 38
a 43 cm (veľkosť 3-5), balenie po 4 ks

balenie

1

Šesťhranná doska stolu so zeleným okrajom

ks

2

Okrúhle hony k šesťhranným stolom, výška 58, 64 a 710
cm - k stoličkám 354, 38 a 43 cm (veľkosť 3-5). Balenie
po 4 ks

balenie

2

Kladina

ks

1

Sluhovia s číslami

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Lichobežníkové dosky stolov s červeným okrajom

Pracovné dosky stolov v odtieni buk hrúbky 2 cm, s farebnou PVC
hranou. Pracovné dosky je možné objednať v 4 tvaroch: obdĺžnik,
štvorec, šesťhran a lichobežník.
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Minimum

Maximum

Presne

-

Dosky dopĺňajú štvorcové nohy 4 rôznych výšok alebo guľaté nohy
s reguláciou výšky (dodávané samostatne)• dĺžka strán: 67 cm, 72
cm, a 138,5 cm• červená hrana

Okrúhle nohy, výška 58, 64 a 70 cm - k stoličkám 35, 38
a 43 cm (veľkosť 3-5), balenie po 4 ks

Okrúhle drevené nohy s 2 nadstavcami. Uvedené dĺžky nôh
udávajú celkovú výšku stola. Skrutky pre montáž nôh vždy
dodávame s pracovnou doskou stola. • rozm. 3, 4, 5 (58, 64, 70
cm)• 4 ks

Šesťhranná doska stolu so zeleným okrajom

Pracovné dosky stolov v odtieni buk hrúbky 2 cm, s farebnou PVC
hranou. Pracovné dosky je možné objednať v 4 tvaroch: obdĺžnik,
štvorec, šesťhran a lichobežník.

-

Dosky dopĺňajú štvorcové nohy 4 rôznych výšok alebo guľaté nohy
s reguláciou výšky (dodávané samostatne) •

-

dĺžka hrany: 72 cm, vzdialenosť medzi 2 hranami 128 cm,
uhlopriečka medzi protiľahlými rohmi 144,5 cm• zelená hrana

Okrúhle hony k šesťhranným stolom, výška 58, 64 a 710
cm - k stoličkám 354, 38 a 43 cm (veľkosť 3-5). Balenie
po 4 ks

• rozm. 3, 4, 5 (58, 64, 70 cm)• 6 ks

Kladina

Kladina ako doplnkový diel ku gymnastickej základni (126004),
ktorú možno použiť pre zostavenie prekážkovej dráhy. • rozm. 150
x 6 x 4 cm

Sluhovia s číslami

Určený na pohybové hry s využitím čísel od 0 do 10. • výška 23 cm
• 11 ks

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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

kladina.jpg

kladina.jpg

es-hrann-doska-stolu-so-zelen-m-okrajom.jpg

es-hrann-doska-stolu-so-zelen-m-okrajom.jpg

lichobe-n-kov-dosky-stolov-s-erven-m-okrajom.jpg

lichobe-n-kov-dosky-stolov-s-erven-m-okrajom.jpg

okr-hle-nohy-k-es-hrann-m-stolom-v-ka-58-64-a-70-cm-k-stoli
-k-m-35-38-a-43-cm-ve-3-5.jpg

okr-hle-nohy-k-es-hrann-m-stolom-v-ka-58-64-a-70-cm-k-stoli
-k-m-35-38-a-43-cm-ve-3-5.jpg

okr-hle-nohy-v-ka-58-64-a-70-cm-k-stoli-k-m-35-38-a-43-cm-v
e-3-5.jpg

okr-hle-nohy-v-ka-58-64-a-70-cm-k-stoli-k-m-35-38-a-43-cm-v
e-3-5.jpg

sluhovia-s-slicami.jpg

sluhovia-s-slicami.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.04.2018 09:35:00 - 20.04.2018 09:35:00

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 441,66 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 529,99 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.03.2018 08:54:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INSGRAF s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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