Kúpna zmluva č. Z201920047_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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK2020372596
SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BEGA, s.r.o.

Sídlo:

PD, 95136 Lehota, Slovenská republika

IČO:

36547654

DIČ:

2020149582

IČ DPH:

SK2020149582

Číslo účtu:
Telefón:

0905904391

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Interiérové vybavenie - barové stoličky a pohovka

Kľúčové slová:

kancelársky nábytok, barové stoličky, sedačka, pohovka

CPV:

39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho
nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace
prostriedky; 39112000-0 - Stoličky; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a
súvisiace časti; 39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Barová stolička
2. Pohovka
Položka č. 1:

Barová stolička

Funkcia
Moderná barová stolička s výškovým nastavením s plynovým piestom a pochrómovaným pevným a stabilným podstavcom,
sedacia plocha otočná, pohodlný sedák v šedej látke, chrómovo lesklá podnožka, ovládacia páčka pre funkciu výškového
nastavenia. Max. hmotnosť do 110 kg.
Celková výška 1050 mm, šírka sedáku min. 400 mm, hĺbka sedáku min. 450 mm.
Technické vlastnosti

Jednotka

Barová stolička

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Pohovka
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Minimum

Maximum

Presne
3

Funkcia
Kvalitná, moderná a celočalúnená pohovka s vysoko kvalitnou textíliou, 100 % polyester, farba poťahu sivá. Mokré fľaky by sa
mali vysušiť čo najskôr, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti. Pohovka je rozkladacia s úložným priestorom, veľkosť po rozložení
cca 1950 x 1400 mm. Operadlo a bočné opierky na ruky, mäkké čalúnenie po celej ploche. Pevný drevený rám, materiál
konštrukcie: masívne borovicové drevo, pochrómované nožičky.
Rozmery: 2250 x 900 x 1000 mm (šxvxh), hĺbka sedadla: 480 mm, výška sedadla: 430 mm, výška operadla: 410 mm.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pohovka

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia: Bratislava. Tovar musí byť nový, nepoužívaný.
Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a
likvidácia obalov. Súčasťou je aj vykládka, vynosenie a umiestnenie tovaru do určených miestností na miestach dodania.
Tovar musí spĺňať technické parametre v zmysle platných právnych noriem.
Dodanie celého predmetu zákazky do 4 týždňov od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať obrázky s technickým popisom za účelom overenia požadovaných
vlastností.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva
a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky
písomne potvrdiť.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a
predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, sa má za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškaní s
riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári kupujúci
zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Predávajúci je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré
vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre
neho záväzné.
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote
nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po
obdržaní reklamácie.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Pohovka - ilustračný obrázok.png

Pohovka - ilustračný obrázok.png

Barové stoličky - ilustračný obrázok.png

Barové stoličky - ilustračný obrázok.png

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.07.2019 12:00:00 - 29.07.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 810,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 972,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.06.2019 15:38:02
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BEGA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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