
Kúpna zmluva č. Z201733832_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Sídlo: Nitrianska 61, 94201 Šurany, Slovenská republika
IČO: 17050316
DIČ: 2021079247
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4981800000007000305287
Telefón: 0915638568

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TABRIS PLUS, s.r.o.
Sídlo: Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov, Slovenská republika
IČO: 47651130
DIČ: 2023999197
IČ DPH: SK2023999197
Číslo účtu: SK6675000000004020481145
Telefón: 0911511553

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička)
Kľúčové slová: súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička)
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

školský nábytok (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) vhodný pre použitie na stredných  školách 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

šk. stôl - konštrukcia z ohýbaného plochooválu mm 38x20

veľkosť stola podľa ISO číslo 6

šk. stolička - konštrukcia z ohýbaného plochooválu mm 38x20x1,5

veľkosť stoličky podľa ISO číslo 6

záruka roky 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stôl: školský, pevná výška, veľkosť prac. dosky min. 130x50 cm max. 
130x55 cm

oblé hrany na špeciálnej (22 mm s liatou PUR hranou) 
doske stola vyššia bezpečnosť

veľkoplošné klzáky s veľkou trecou plochou (čierne) nepoškodzujú podlahu a sú tiché

možné farebné vyhotovenie konštrukcie RAL 5007 briliantová modrá 
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príslušenstvo 2 x háčik, 2 x odkladací košík

vystuženie stola priečkou z jokla 40x20 mm vysoká stabilita stola

Stolička: školská

odolná celobuková preglejka s prelisom a s nosom pre pohodlné sedenie

obojstranne lakovaný sedák aj operadlo predlžuje životnosť

stohovateľná, s odkladaním na stôl bez otočenia - 
protišmykové chrániče lepšie usporiadanie, dlhšia životnosť

certifikované výrobky

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vzorku daného stola a stoličky - doplnenie súčasného vybavenia školy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Šurany
Ulica: Nitrianska 61

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.08.2017 08:00:00 - 30.08.2017 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súprava (1x dvojmiestny stôl a 2x stolička)
Požadované množstvo: 45,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 400,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.07.2017 11:24:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TABRIS PLUS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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