Kúpna zmluva č. Z201919371_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:

HOBLO, spol. s r.o.

Sídlo:

Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika

IČO:

45630429

DIČ:

2023068201

IČ DPH:

SK2023068201

Číslo účtu:
Telefón:

0948408831

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Interiérové vybavenie - Stoly a skrine

Kľúčové slová:

kancelársky nábytok, stoly, skrinky, skrine, kancelárske stoly, jedálenský stôl, kontajner
zásuvkový,

CPV:

39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho
nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace
prostriedky; 39121100-7 - Písacie stoly; 39141300-5 - Skrine; 39121200-8 - Stoly;
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 39143210-1 - Jedálenské stoly

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kontajner 3-zásuvkový
2. Kancelársky stôl 160
3. Kancelársky stôl 140
4. Kancelársky stôl 120
5. Konferenčný stôl
6. Jedálenský stôl
7. Skriňa kombinovaná
8. Skrinka policová dvojdverová
9. Skriňa vešiaková dvojdverová
10. Skriňa policová otvorená
Položka č. 1:

Kontajner 3-zásuvkový

Funkcia
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Technické vlastnosti

Jednotka

Korpus: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou
fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm,
ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z
LDTD hr. min. 25mm. Kvalitné guličkové výsuvy s
dorazom. Všetky 3 zásuvky sú uzamykateľné (centrálny
zámok), kovové úchytky v povrchovej úprave matný
chróm, kontajner na kolieskach, farebné prevedenie: dub
sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

450x560x650mm (dxhxv)

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Presne

3

Kancelársky stôl 160

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Stolový plát a predný panelový plát: LDTD
(drevotriesková doska s melamínovou fóliou,
spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS
hrana min. 2 mm. Kancelársky stôl na pevných
stabilných chromových podnožiach aby poskytovali
dobrú stabilitu. Podnože s lesklým chrómom v tvare L, v
spodnej časti sú osadené rektifikačné pätky pre
vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy. Stôl má
vpredu umiestnený panel čo umožňuje skryť voľné
káble. Stôl je vybavený dvoma plastovými prechodkami
káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie:
dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

1600x800x735mm (dxšxv)

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

2

Kancelársky stôl 140

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Stolový plát a predný panelový plát: LDTD
(drevotriesková doska s melamínovou fóliou,
spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS
hrana min. 2 mm. Kancelársky stôl na pevných
stabilných chromových podnožiach aby poskytovali
dobrú stabilitu. Podnože s lesklým chrómom v tvare L, v
spodnej časti sú osadené rektifikačné pätky pre
vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy. Stôl má
vpredu umiestnený panel čo umožňuje skryť voľné
káble. Stôl je vybavený dvoma plastovými prechodkami
káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie:
dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

1400x800x735mm (dxšxv)

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

1

Kancelársky stôl 120

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Stolový plát a predný panelový plát: LDTD
(drevotriesková doska s melamínovou fóliou,
spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS
hrana min. 2 mm. Kancelársky stôl na pevných
stabilných chromových podnožiach aby poskytovali
dobrú stabilitu. Podnože s lesklým chrómom v tvare L, v
spodnej časti sú osadené rektifikačné pätky pre
vyrovnanie prípadnej nerovnosti podlahy. Stôl má
vpredu umiestnený panel čo umožňuje skryť voľné
káble. Stôl je vybavený dvoma plastovými prechodkami
káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie:
dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

1200x800x735mm (dxšxv)

Položka č. 5:

1

Konferenčný stôl

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Elegantný obdlžníkový stolový plát zložený z 3
rovnakých častí: LDTD (drevotriesková doska s
melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému
opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených
kvapalín, farebné prevedenie: dub sonoma, spracovaná
podľa normy E-1) hr. min. 25mm,ABS hrana min. 2mm,
konštrukcia lesklý chróm.Na pevných stabilných
chrómových podnožiach aby poskytovali dobrú stabilitu.
4 podnože v tvare Ⅰ, rovnomerne umiestnené pod
stolovou doskou. Príslušenstvo: v strednej časti stola po
celej dĺžke rovnomerne umiestnené 3 plastové
prechodky káblov vo farbe podobnej LDTD. Kapacita
cca 14osôb

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

4200x1200x735mm (dxšxv)

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne

1

Jedálenský stôl

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Obdĺžniková stolová doska a pevné štvorcové podnože
vyrobené z MDF min. 20 mm, farebné prevedenie dub
sonoma. Materiál je odolný proti poškrabaniu,
nečistotám, vlhkosti, hrúbka dosky stola: min. 25mm.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

1600x800x735mm (dxšxv)

Položka č. 7:

Minimum

Maximum

Presne
1

Skriňa kombinovaná

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s
melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr.
min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z
LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát
z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s
ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie
nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave
matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, jedna
vnútorná polica, zámok, farebné prevedenie: dub
sonoma.

ks
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Minimum

Maximum

Presne

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

800x400x1800mm (šxhxv)

Položka č. 8:

Skrinka policová dvojdverová

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s
melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr.
min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z
LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát
z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s
ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie
nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave
matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením,
zámok, farebné prevedenie: dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

800x400x735mm (šxhxv)

Položka č. 9:

Minimum

Maximum

Presne

5

Skriňa vešiaková dvojdverová

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Korpus a polica: LDTD (drevotriesková doska s
melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr.
min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z
LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát
z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s
ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie
nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave
matný chróm. Jedna vnútorná polica s výsuvným
vešiakom, zámok, farebné prevedenie: dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

800x400x1800mm (šxhxv)

Položka č. 10:

Minimum

Maximum

Presne

1

Skriňa policová otvorená

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s
melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr.
min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z
LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát
z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre
vyrovnanie nerovností podlahy. Štyri police s výškovým
nastavením, farebné prevedenie: dub sonoma.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmery

800x400x1800mm (šxhxv)

2.3

Minimum

Maximum

Presne

1

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
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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
vlastnosti.
Prevzatie tovaru vykoná na mieste jeho dodania 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.
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.
Táto zákazka je zadávaná ako 4. časť podlimitnej zákazky na predmet: "nábytkové vybavenie kancelárskych priestorov"
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Jedálenský stôl - ilustračný obrázok.jpg

Jedálenský stôl - ilustračný obrázok.jpg

Kombinovaná skriňa - ilustračný obrázok.jpg

Kombinovaná skriňa - ilustračný obrázok.jpg

Kontajner - ilustračný obrázok.jpg

Kontajner - ilustračný obrázok.jpg

Kancelársky stôl - ilustračný obrázok.jpg

Kancelársky stôl - ilustračný obrázok.jpg

Policová skrinka - ilustračný obrázok.jpg

Policová skrinka - ilustračný obrázok.jpg

Konferenčný stôl - ilustračný obrázok.jpg

Konferenčný stôl - ilustračný obrázok.jpg

Skriňa otvorená - ilustračný obrázok.jpg

Skriňa otvorená - ilustračný obrázok.jpg

Skriňa vešiaková - ilustračný nábytok.jpg

Skriňa vešiaková - ilustračný nábytok.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.06.2019 12:00:00 - 23.07.2019 15:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

počet ks ako sú uvedené pri jednotlivých položkách

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: 2 205,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 646,00 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 24.06.2019 11:08:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HOBLO, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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