
Kúpna zmluva č. Z201829410_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia, Slovenská republika
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
IČ DPH: SK2020424329
Číslo účtu: SK 90 8180 0000 0070 0048 3980
Telefón: 0435864194

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
Sídlo: Pekárenská 277, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 47880775
DIČ: 1072519195
IČ DPH: SK 1072519195
Číslo účtu: SK8909000000005061196986
Telefón: 0907 708 817

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok do zborovne
Kľúčové slová: Stoly, stoličky, skrinky
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stôl

2. Skriňa dvojdverová

3. Komoda

4. Komoda

5. Stolička

6. Komoda

7. Regál

8. Polica

Položka č. 1: Stôl

Funkcia

Stoly pre učiteľov do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

PC stôl, dub sonoma, HANY, alebo ekvivalent ks 22

šírka cm 118

hĺbka cm 60
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výška cm 75

počet zásuviek ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál DTD laminovaná

farebné prevedenie dub sonoma

usporiadanie zásuvky na ľavej strane  (ľavé prevedenie), nad zásuvkami 
otvorená polica

Položka č. 2: Skriňa dvojdverová

Funkcia

skriňa dvojdverová do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Skriňa dvojdverová, dub sonoma, NOKO-SINGA 80, 
alebo ekvivalent ks 1

šírka cm 82

výška cm 184

hĺbka cm 53

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie dvojdverová vešiaková skriňa

úchytky vodorovné úchytky z PVC s povrchovou úpravou chróm

nožičky z PVC, výška 1,5 cm

Položka č. 3: Komoda

Funkcia

komoda do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Komoda, dub sonoma, NOKO-SINGA 34, alebo 
ekvivalent ks 2

šírka cm 90

výška cm 82

hĺbka cm 29

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie v hornej časti zásuvka, pod ňou dvierka vo vnútri s policou, na 
pravej strane väčšie dvierka (vo vnútri jedna polica)

úchytky vodorovné úchytky z PVC s povrchovou úpravou chróm

nožičky z PVC, výška 1,5 cm

Položka č. 4: Komoda

Funkcia

komoda do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Strana 2 z 6 



Komoda, dub sonoma, NOKO-SINGA 35, alebo 
ekvivalent ks 1

šírka cm 110

výška cm 82

hĺbka cm 29

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie trojdverová komoda, v hornej časti v strede zásuvka

úchytky vodorovné úchytky z PVC s povrchovou úpravou chróm

nožičky z PVC, výška 1,5 cm

Položka č. 5: Stolička

Funkcia

stoličky pre učiteľov do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kancelárska stolička ISO NEW, alebo ekvivalent ks 22

šírka cm 53

hĺbka cm 58

výška cm 83

výška sedu cm 47

hĺbka sedu cm 41

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

stolička čalunená, bez opierok na ruky

konštrukcia kovová, chrómový rám, s plastovými podlahovými krytkami

sedadlo a opierka čalunené

farba čalúnenia modrá

nosnosť 110 kg

Položka č. 6: Komoda

Funkcia

Komoda do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Komoda, dub sonoma, NOKO-SINGA 33, alebo 
ekvivalent ks 1

šírka cm 60

výška cm 82

hĺbka cm 29

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie dvojdverová komoda, v hornej časti zásuvka, v dolnom priestore 
polica uprostred

úchytky vodorovné úchytky z PVC s povrchovou úpravou chróm

nožičky z PVC, výška 1,5 cm
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Položka č. 7: Regál

Funkcia

Regál do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Regál, dub sonoma, NOKO-SINGA 71, alebo ekvivalent ks 4

šírka cm 50

výška cm 181

hĺbka cm 29

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie tri poličky, v dolnej časti skrinka

úchytky vodorovné úchytky z PVC s povrchovou úpravou chróm

nožičky z PVC, výška 1,5 cm

Položka č. 8: Polica

Funkcia

Polica do zborovne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Polica, dub sonoma, NOKO-SINGA 10, alebo ekvivalent ks 2

šírka cm 110

výška cm 10

hĺbka cm 23

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál laminovaná DTD drevotrieska

farebné prevedenie dub sonoma

prevedenie závesná polica

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požadujeme dodanie do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a bude vyhovovať príslušným normám STN.

Dodávateľ je povinný predložiť kontaktnej osobe objednávateľa technickú špecifikáciu tovaru do 2 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy.

Nedodanie tovaru v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
kúpnej zmluvy.

Farba nábytku a stolov musí byť zhodná dub sonoma.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám a STN.
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Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
odberateľa.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 
pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje 
predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na 
ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar musí spĺňať po vizuálnej stránke požiadavku objednávateľa podľa obrazovej prílohy - farebné prevedenie dub sonoma.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

78d20633576066f80c5ae46da79a0bf5.jpg 78d20633576066f80c5ae46da79a0bf5.jpg

53283b00963d0053999909edb8a2fd30.jpg 53283b00963d0053999909edb8a2fd30.jpg

235434322.jpg 235434322.jpg

235435814.jpg 235435814.jpg

235436162.jpg 235436162.jpg

537408834.jpg 537408834.jpg

komoda-dub-sonoma-noko-singa-35.jpg komoda-dub-sonoma-noko-singa-35.jpg

0000099022_0.jpg 0000099022_0.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Jelšavská 404

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.07.2018 09:44:00 - 24.08.2018 09:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 685,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 222,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.07.2018 10:24:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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