Kúpna zmluva č. Z201711770_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika
00800210
2021112324

0315523096

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Kovostal, s.r.o.

Sídlo:

Pivovarská 457, 68601 Uherské Hradiště - Jarošov, Česká republika

IČO:

15530507

DIČ:

CZ15530507

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK1275000000004012069695

Telefón:

00420 773 738 704

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

celoplastová športová sedačka

Kľúčové slová:

športová sedačka

CPV:

19000000-6 - Koža a textílie, plastové a gumené materiály; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• sedačka na športovom ihrisku na tribúne

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

celoplastová športová sedačka červenej farby

ks

230

celoplastová športová sedačka bielej farby

ks

70

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

celoplastová sedačka pre športové štadióny

dvojitá stena plastu, sedadlo s vysokou opierkou minimálne 32 cm,
sedadlo a operadlo anatomicky tvarovaný s moderným designom,
otvor pre odvod vody

rozmery sedadla

výška v rozpätí od 370 - do 400 mm, šírka v rozpätí od 440 -do 460
mm x od 360 - do 380 mm

požiadavky na umiestnenie a montáž

montáž priamo na tribúnu, sedačky budú umiestnené v exteriéry,
podklad je železobetónový panel, určené rozmerovo na
umiestnenie športových sedadiel prierez 800 x 400 mm
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Minimum

Maximum

Presne

požiadavky na plnenie noriem

splnenie požiadavky európskej normy EN 12727:2000 z hľadiska
pevnosti a trvanlivosti, splnenie STN požiadavky požiarnej
bezpečnosti

požiadavky na UV stabilitu

vysoká

záručná doba na tovar a montáž

36 mesiacov

lehota splatnosti faktúry

30 dní od odovzdania zákazky

osobitná požiadavky

zaslanie vzorky sadačky do 7 dní od ukončenia súťaže

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Názov

Upresnenie

Výmena sedadiel športového
ihriska - Rekonštrukcia majetku
obce
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Športová sedačka.jpg

Športová sedačka.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Malé Dvorníky

Ulica:

Dunajskostredská ul. 153/1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.03.2017 08:00:00 - 13.04.2017 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

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: 8 300,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 960,00 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.

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.
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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 17.03.2017 09:58:00
Objednávateľ:
Obec Malé Dvorníky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Kovostal, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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