Kúpna zmluva č. Z201724523_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

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 84102 Bratislava, Slovenská republika
00641405
2020919285
000000000000000
SK1075000000000025839793
+421264534856

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BEBA plus s.r.o.

Sídlo:

Gen. Svobodu 1976/25, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

44494254

DIČ:

2022713660

IČ DPH:

SK2022713660

Číslo účtu:

SK3802000000002539711657

Telefón:

0905892667

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kreslá, stoličky

Kľúčové slová:

kreslo, nábytok, stolička

CPV:

39113100-8 - Kreslá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39110000-6 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

Druh/y:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kreslo

ks

-Šírka

cm

68

70

-Výška

cm

77

85

-Hĺbka

cm

60

65

-Hmotnosť

kg

-Nosnosť

kg

90

-Výška sedu - horná hrana sedáka

cm

48

Stolička

ks

60

-celková výška

cm

83

- šírka sedadla

cm

47

-výška sedadla

cm

46

-hĺbka sedadla

cm

43
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Minimum

Maximum

Presne
12

30

-nosnosť

kg

120

-odolnosť tkaniny

cykly

30000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kreslo - vlastnosti

zaoblené, drevená vnútorná kostra, penové jadro, na nízkych
prízemných klzákoch, zaoblená časť operadla

Kreslo - materiál čalunenia

ekokoža, umývateľné

Kreslo - farba

červená svetlá (nie bordová)

Kreslo - podľa priloženého obrázka kresla

áno

Stolička - vlastnosti

stohovateľná, konštrukcia z oceľových oválnych trubiek (30x15
mm) pochrómovaná s plastovými koncovkami, bez opierok

Stolička - farba

červená (nie bordová)

Stolička - skladacia konštrukcia

nie

Stolička - podľa priloženého obrázka stoličky

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena obsahuje všetky náklady na tovar a dopravu až do miesta plnenia.
Tovar musí byť nový, nepoužitý.
Predloženie rozpisu jednotkových cien s DPH do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Nedodržanie čo i len jednej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Vzťahy neupravené touto zákazkou sa riadia obchodným zákonníkom.
Tovar bude dodaný naraz kompletne v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Objednávateľ vyžaduje kvalitu tovaru v súlade s STN.
Názov

Upresnenie

kreslo
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

kreslo.jpg

kreslo.jpg.jpg

stolička.jpg

stolička.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ulica:

Pri kríži 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.06.2017 10:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

72,0000

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 bez DPH: 1 663,54 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 996,25 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 30.05.2017 11:44:01
Objednávateľ:
Domov pri kríži
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BEBA plus s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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