Kúpna zmluva č. Z201933334_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:

NABIMEX, s.r.o.

Sídlo:

Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

36022331

DIČ:

2020067126

IČ DPH:

SK2020067126

Číslo účtu:

SK810 200 0000 001184350156

Telefón:

00421455401308

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Interiérové vybavenie - rohová sedačka

Kľúčové slová:

Nábytok, sedačka, pohovka

CPV:

39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce
spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 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:

Položka č. 1:

Pohovka

Funkcia
Kvalitná, moderná a celočalúnená rohová sedačka s otomanom na nožičkách s odtieňom poťahovej látky v sivej farbe s
možnosťou jej výberu zo vzorkovníka.
Rohová sedačka zložená z trojkresla príp. dvojkresla a otomanu. Podrúčka na strane trojkresla príp. dvojkresla vľavo. Otoman
vpravo bez podrúčky. Opierky hlavy po oboch stranách rohovej sedačky polohovateľné.
Rohová sedačka musí mať po celej ploche mäkké čalúnenie s deliacou prešívanou vrstvou, vlnitú pružinu a molitan.
Nepožaduje sa, aby rohová sedačka bola rozkladacia.
Ilustračný náhľad pohovky tvorí obrazovú prílohu č.1, rozmery pohovky sú súčasťou obrazovej prílohy č.2.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rohová sedačka s otomanom

ks

Rozmer rohovej sedačky - sedacia časť, operadlo a
opierka

m

2,70

3,00

Rozmer rohovej sedačky - sedacia časť, operadlo a
otoman

m

1,90

2,10
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Minimum

Maximum

Presne
1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Textília poťahovej látky

Látka v zložení 97 % polyester, 3% nylon, s odolnosťou min. 90
000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 300g/m2, požiarna
odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN
ISO 105-B02.

Textília poťahovej látky

Látka vysoko odolná voči oderom a opotrebovaniu s povrchovou
úpravou Aquaclen na jednoduché odstraňovanie škvŕn a nečistôt.

Konštrukcia - kostra rohovej sedačky s otomanom

Pevný drevený masív zo smreku alebo duba.

Nožičky rohovej sedačky s otomanom

Pochrómovaný materiál v lesklom prípadne matnom prevedení.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia: Bratislava.
Cenová ponuka vrátane vykládky, vynosenia, inštalácie/montáže na mieste plnenia prípadne dodané v zmontovanom stave,
umiestnenia tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania, odstránenia a likvidácie obalov.
Tovar musí spĺňať technické parametre v zmysle platných právnych noriem, musí byť nový, nepoužívaný.
Dodanie celého predmetu zákazky do 4 týždňov 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 objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu
množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky
písomne potvrdiť.
Objednávateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, objednávateľ
neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom objednávateľom.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, sa má za to, že dodávateľ neplní včas a riadne a je v omeškaní s
riadnym dodaním predmetu zmluvy.
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 objednávateľ
zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Dodávateľ 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.
Dodávateľ 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.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po
obdržaní reklamácie.
Objednávateľ neposkytuje preddavok a nie je platiteľom DPH.
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia
predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak dodávateľ je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte
Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku
DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov, aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom
fakturovať.
Vystavená faktúra zo strany dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže sa v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej alebo
vyššej kvalite, v obdobnom farebnom a estetickom vyhotovení, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek bude
slúžiť rovnakému účelu.
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia
predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak dodávateľ je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte
Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku
DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov, aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom
fakturovať.
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č.1.pdf

Príloha č.1.pdf

Príloha č.2.pdf

Príloha č.2.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Gunduličová 10, mestaská časť Bratislava - Petržalka

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.11.2019 13:46:00 - 09.12.2019 13:47:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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: 1 053,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 264,00 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 3.6, 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 07.11.2019 14:28:22
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
NABIMEX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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