Kúpna zmluva č. Z201531911_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

DOMOV - DÚHA

Sídlo:

Pavlovova 5, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30854865

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

00421 2 4552 3077

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Meditech SK, s.r.o.

Sídlo:

Veľká Okružná 43, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

46964690

DIČ:

2023679185

IČ DPH:

SK2023679185

Číslo účtu:

SK43 0200 0000 0030 9757 5057

Tel:

0907021021,0948527523

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nábytok do spálne alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

posteľ, poschodová posteľ, rošty, matrace

CPV:

39140000-5 - Nábytok pre domácnosť; 39100000-3 - Nábytok; 39143000-6 - Nábytok do spálne,
jedálne a obývacej izby; 39143100-7 - Nábytok do spálne; 39143110-0 - Postele a lôžkoviny a
špeciálne mäkké vybavenie; 39143111-7 - Pružné vložky do postelí
Tovar

Druh/y:
Kategória služieb:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• postele a ich súčasti na spánok, oddych

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

1. posteľ - poschodová

ks

4

2. posteľ - dvojlôžková

ks

6

3. detská postieľka

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. posteľ poschodová - špecifikácia
rozmer - maximálny

šxdxv = 100x200x180cm

farba

prírodná
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Maximum

Presne

prevedenie

rozložiteľná na 2 samostatné lôžka

materiál

masív

1.1 matrace

8 ks

rozmer - maximálny

90x200x15 cm

nosnosť - minimálna

80kg

1.2 rošty

8ks

rošt - základné prevedenie

z drevených latiek, prípadne integrovaný

nosnosť - minimálna

80kg

2. posteľ dvojlôžková - špecifikácia

jednolôžková pohovka s plnohodnotným výsuvným lôžkom

rozmer - maximálny

šxdxv = 90x200x60cm

farba

prírodná, buk, biela

prevedenie

vrátane integrovaných roštov

prevedenie
materiál

s výsuvným lôžkom nastaviteľným do výšky postele
(180x200cm), integrovaný úložný priestor
drevotrieska (prípadne lamino)

2.1 matrace

12ks

prevedenie

samostaný, integrovaný

rozmer - maximálny

90x200x15cm

nosnosť - minimálna

80kg

3. destská postieľka

3ks

materiál

masív

farba

prírodná

prevedenie

s polohovateľným roštom (minimálne 2 polohy)

nosnosť

do 20kg

3.1 matrac

3ks

rozmer

maximálny 60x120x10cm

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predávajúci stanoví celkovú cenu s DPH za predmet zmluvy, vrátane dopravy na miesto plnenia. Predávajúci predloží v
elektronickej podobe podrobný rozpis celkovej ceny v členení ceny bez DPH a ceny s DPH, ako aj sadzbu DPH v nasledujúci deň od
uzavretia zmluvy.
2. Termín dodania do 2 týždňov od účinnosti zmluvy. Predávajúci môže dodať požadované tovary v súlade s článkom 8, bod 8.2
obchodných podmienok elektronického trhoviska aj pred termínom vyplývajúcim zo zmluvy, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
3. V súlade s bodom 4.3 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska, zmluva nenadobudne účinnosť skôr než
dôjde súčasne k splneniu osobitnej podmienky - kladné overenie procesu obstarania predmetu zákazky prostredníctvom Správcu
programu Nórskeho finančného mechanizmu - Úrad vlády SR.
4. Zákazka bude realizovaná v rámci projektu "Bezpečný ženský dom", kód projektu DGV01004, financovaného v rámci Nórskeho
finančného mechanizmu.
5. Ak predávajúci nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, kupujúci je oprávnený požadovať od
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške ako je uvedená maximálna výška zdrojov v zmluve.
6. Predávajúci sa zaväzje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s bodom 5 osobitných požiadaviek na plnenie kupujúcemu na
jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní po tom, čo bude predávajúcemu doručená výzva na jej úhradu.
7. Dodanie predmetu zákazky na miesto plnenia - Bratislava II (Prievoz).
Názov

Upresnenie
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

posteľ poschodová

poschodová posteľ.jpg

posteľ dvojlôžková

posteľ dvojlôžková.jpg

detská postieľka

detská postieľka.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Kľukatá 36

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
10.11.2015 19:01:00 - 24.11.2015 19:01:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

13,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 656,22 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 387,46 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.10.2015 12:40:01
Objednávateľ:
DOMOV - DÚHA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Meditech SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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