
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201623744_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

42128919

0917563076

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK59 1100 0000 0026 2700 6210

SK2020228155

2020228155

35716932

Bojnická 10, 83104 Bratislava, Slovenská republika

LINEA SK spol. s r.o.

02 4342 3707

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Jedálenské stoly a stoličky

stoly, stoličky, jedálenské stoly, jedálenské stoličkyKľúčové slová:

39112100-1 - Jedálenské stoličky; 39121200-8 - Stoly; 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

Jedálenské stoličky do školskej jedálne•

Jedálenské stoly do školskej jedálne•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

120ksJedálenské stoličky

30ksJedálenské stoly

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

LSKJedálenské stoličky

rám kovovýJedálenské stoličky

rúrka kruhová D=25mmJedálenské stoličky
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farba RAL 9006 (strieborná matná)Jedálenské stoličky

sedadlo tvarovaná buková preglejka hrúbky 10mmJedálenské stoličky

povrchová úprava polyuretánový lakJedálenské stoličky

120 x 80 cmJedálenské stoly

doska buk 25 mmJedálenské stoly

nohy CRJedálenské stoly

farba RAL 9006 (strieborná matná)Jedálenské stoly

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Stoličky aj stoly musia byť certifikované

Požadujeme nábytok v presnom tvarovom vyhotovení podľa obrazovej prílohy, nakoľko ide o  doplnenie k existujúcemu nábytku

Dodávateľ doručí do 3 dní od účinnosti zmluvy vzorku stola a stoličky na preukázanie technickej špecifikácie predmetu zákazky

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Stolička jedálenská LSK.jpgStolička jedálenská LSK

Jedálenský stôl CR2b.jpgJedálenský stôl CR2b

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

Ivanka pri DunajiObec:

SNP 30Ulica 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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

9.9.2016 13:00:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000
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IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 292,00 EUR4.1

Dodávateľ:
LINEA SK spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 6.9.2016 8:24:50

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
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

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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