Kúpna zmluva č. Z201928855_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:

Interiéry Riljak, s.r.o.

Sídlo:

Oravský Podzámok 33, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika

IČO:

43885306

DIČ:

2022516650

IČ DPH:

SK 2022516650

Číslo účtu:

SK45 0200 0000 0023 9634 1651

Telefón:

0435321770

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kovové šatňové skrine

Kľúčové slová:

nábytok, šatňové skrine,

CPV:

39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce
spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39100000-3 - Nábytok;
39122000-3 - Skrine a knižnice; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44421722-4 - Bezpečnostné skrine

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kovové šatňové skrine

Funkcia
Kovové šatňové skrine
Technické vlastnosti

Jednotka

Šatňová, kovová, pevná skriňa s dvojitými dvierkami,
trojbodovým a cylindrickým zámkom. Skriňa je rozdelená
na 2 časti vďaka strednej deliacej priečke, na jednej
strane tyč na ramienka kovová príp. s 1 policou, 2
háčiky, 2 vešiaky, na druhej strane 4 police, všetky
police sú polohovateľné. Zváraná, oceľová, šatňová
skriňa na sokli s povrchovou úpravou práškovým lakom
sivej farby, hr. plechu min. 0,7 mm, dvere s vnútorným
vystužením po celom obvode, cylindrický zámok (2 ks
kľúč), perforácia hornej a dolnej časti dverí, štítok pre
vloženie menovky. Odvetrávanie v hornej a dolnej časti
dverí.

ks

10

Šatňová skriňa (pokračovanie) - Rektifikačné nožičky
zabraňujú poškrabaniu podlahy a umožňujú skriňu
vyrovnať v prípade nerovnej podlahy.

.

.
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

800x500x1800 mm

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Súčasťou je aj odstránenie a
likvidácia obalov. Súčasťou je aj vykládka, vynosenie a umiestnenie tovaru do určených miestností na miestach dodania.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Tovar musí spĺňať technické parametre v zmysle platných právnych noriem.
Dodanie celého predmetu zákazky do 3 týždňov od uzavretia zmluvy.
Prevzatie tovaru na mieste jeho dodania vykoná osobne 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, má sa 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.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Šatňová skriňa

Šatňová skriňa.doc

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Gunduličova 10, 811 05 Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.09.2019 08:00:00 - 18.10.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

na celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 723,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 068,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.09.2019 10:50:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Interiéry Riljak, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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