
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201519549_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Súkromná základná škola, Kechnec 13

Kechnec 13, 04458 Kechnec, Slovenská republika

42407036

00421903572250

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+421905988302

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava, Slovenská republika

35937548

2022014126

SK2022014126

SK0381300000002106630018

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stoličkaNázov:

Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

820760mmKatedra-výškovo nastaviteľná konštrukcia pre veľkosti 6-7

38*20mmKatedra-materiálové prevedenie: plochooválna konštrukcia, prierez

18*1300*600mmKatedra-pracovná doska (V*Š*H)

1ksKatedra-uzamykateľná zásuvka

130*350*398mmKatedra-uzamykateľná zásuvka (V*Š*H)

275*1150mmKatedra-perforovaná kovová clona (V*Š)

460mmStolička-konštrukcia pre veľkosť č. 6, výška sedu

38*20mmStolička-materiálové prevedenie: plochooválna konštrukcia, prierez
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120kgStolička-nosnosť

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

pomocou imbusových skrutiek, 4 ksKatedra-aretácia nastavenia požadovanej výšky

dvojica plochooválnych profilov v tvare písmena T, nohy sú
spojené dvoma vodorovnými profilmi

Katedra- nohy katedry

vypaľovaná prášková farbaKatedra-povrchová úprava

voliteľná: RAL1023 žltá, RAL3000 červená, RAL6018
zelená, RAL5015 modrá, RAL9006 strieborná

Katedra-farebné prevedenie konštrukcie

hrúbka 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm v dekóre svetlý
buk

Katedra-laminotriesková pracovná doska

4ks závrtné kovové matice pre pevnejšie spojenieKatedra-uchytenie pracovnej dosky ku konštrukcii

laminotriesková pracovná doska, hr. 18mm s ABS hranou v
dekóre svetlý buk

Katedra - uzamykateľná zásuvka - materiálové prevedenie

4ks kovových uholníkov v tvare písmena "L"+ 8ks
samorezné skrutky

Katedra-uchytenie zásuvky

uchytená na konštrukciu katedry pomocou 4ks imbusových
skrutiek

Katedra - kovová perforovaná clona

kruhová perforácia, priemer perforácie 7mm, raster
perforácie 30mm

Katedra - kovová perforovaná clona

celkovo 4ks, tvrdený plast, široká dosadacia plochaKatedra-plastový klzák

z toho 2ks, tvrdený plast, široká dosadacia plochaKatedra-plastový klzák

z toho 2ks plastový klzák  s rektifikáciou pre vyrovnávanie
nerovností podlahy

Katedra-plastový klzák

vypaľovaná prášková farbaStolička-povrchová úprava

voliteľná: RAL1023 žltá, RAL3000 červená, RAL6018
zelená, RAL5015 modrá, RAL9006 strieborná

Stolička-farebné prevedenie konštrukcie

látka s oderuvzdornosťou 60 000 cyklovStolička- čalúnené sedadlo a operadlo

sedadlo s prelisom pre pohodlné sedenie a s krempou
(oblúkový okraj)

Stolička-sedadlo

kruhový profil v tvare "U"ukončený plastovými koncovkamiStolička-konštrukcia pod sedadlom

3ks klzných podložiek z tvrdeného plastu proti poškodeniu
dosky stola

Stolička-konštrukcia pod sedadlom

2ks plastová koncovkaStolička-ukončenie konštrukcie stoličky pri operadle

4ks, tvrdený plast, široká dosadacia plocha (s možnosťou
upevnenia bielej vložky)

Stolička-plastový klzák

1 ks katedra, 1 ks stoličkaUčiteľský set-zloženie

36 mesiacovUčiteľský set-záruka

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ doručí do 5 dní od účinnosti zmluvy vzorku katedry a stoličky na preukázanie technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Učiteľská katedra - konštrukcia.jpgUčiteľská katedra_konštrukcia
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Noha katedry.jpgUčiteľská katedra_noha katedry

Plastový klzák s rektifikáciou.jpgUčiteľská katedra_plastový klzák s rektifikáciou

Učiteľská katedra.jpgUčiteľská katedra

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

KošiceOkres:

KošiceObec:

Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

14.9.2015 10:00:00 - 18.9.2015 10:00:00

Jednotka: 1 set

Množstvo: 2,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 282,58 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 339,10 EUR4.1

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
MY DVA Slovakia, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Súkromná základná škola, Kechnec 13
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 13.8.2015 11:03:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4
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