
Kúpna zmluva č. Z20219787_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Sídlo: T. Vansovej 32, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 42026407
DIČ: 2022666173
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0881800000007000505457
Telefón: +421465422968

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Hucík - Kika Wood
Sídlo: Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 52913805
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908525447

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stoly kancelárske 4 ks
Kľúčové slová: Kancelárske potreby
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: stoly kancelárske - potreba do kancelárií

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kancelársky stôl typu VELVET 37 ( alebo ekvivalent ) ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kancelársky stôl Z masívneho dreva, farba svetlohnedá, hnedá, nie veľmi tmavá. 
Stôl pevný, stabilný, typu podľa prílohy.

- dĺžka stola ( doska )  min. 150 cm a viac max. do 180 cm

- výška stola štandardná 70-80 cm

- hĺbka stola ( doska ) min. 70 cm a viac

- šúplíky po ľavej aj pravej strane stola, prípadne z jednej strany 
dvierka a z druhej strany šuplíky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vyloženia tovaru.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod.
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Objednávateľ neposkytuje zálohu, zároveň však splatnosť faktúry je vždy dodržaná.

Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, originál zabalený.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok .

Tovar, ktorý nebude vyhovovať kvalite a nebude mať  požadované parametre nepreberieme.

Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní 
nahradiť výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok
bude spĺňať všetky požadované charakteristiky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

stôl.pdf stôl.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: T. Vansovej 32

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.05.2021 13:11:00 - 24.06.2021 13:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

3.4 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: 1 748,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 098,70 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 3.6, 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.
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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 20.05.2021 13:08:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marián Hucík - Kika Wood
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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