
Kúpna zmluva č. Z201731034_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: MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Sídlo: Jasovská 3/a, 85107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17327547
DIČ: 2020293176
IČ DPH: SK2020293176
Číslo účtu: SK0302000000001830876057
Telefón: 0918744143

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Šatníková skrinka 4 - dverová Šatníková skrinka 6 - dverová
Kľúčové slová: šatníková skrinka do školy
CPV: 39143121-0 - Šatníky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

šatníkové skrinky do školskej šatne

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Skrinka šatníková 4 - dverová (2 skrinky dole, dve hore) ks 15

Skrinka šatníková 6 - dverová (3 skrinky dole,tri hore) ks 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

minimálne rozmery (v x š x h) v mm 4 - dverovej skrinky 1800 x 600 x 450

minimálne rozmery (v x š x h) v mm 6 - dverovej skrinky 1800 x 900 x 450

uzamykanie
cylindrický zámok, s možnosťou otvorenia generálnym kľúčom, 
každá skrinka musí mať iný kľúč, ktorý je označený visačkou s 
číslom od 1 do 300 a musia byť v počte 2 ks ku každej skrinke

vnútorné vybavenie s vnútorným úložným systémom - poličkou, vešiakovou tyčou a 
háčikom na vešanie a odvetrávacími otvormi na dvierkach

konštrukcia z práškovo farbeného oceľového plechu bez nožičiek, rovné dno

farba konštrukcie sivá
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farba dvierok modrá

označenie skriniek číslami od 1 do 300

skrinka vybavená otvormi pre spájanie do radov alebo pre upevnenie k 
stene

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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 do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou uvedenej kontaktnej osobe.

Objednávateľ do 3 dní odo dňa obdržania ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne - pokiaľ nebude spĺňať parametre 
uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

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

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Skrinky.pdf Skrinky.pdf

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:

06.07.2017 09:26:00 - 31.08.2017 09:27:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 55,0000

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: 6 805,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 167,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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.

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 30.06.2017 11:20:01

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

Dodávateľ:
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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