Kúpna zmluva č. Z20162195_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Slovenský Grob

Sídlo:

Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob, Slovenská republika

IČO:

00305073

DIČ:

2020662248

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK9302000000000003227112

Tel:

0907330473

Dodávateľ:
Obchodné meno:

NOMIland s.r.o.

Sídlo:

Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika

IČO:

36174319

DIČ:

2020051055

IČ DPH:

SK2020051055

Číslo účtu:

SK2402000000001499634356

Tel:

0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nábytok a zariadenie materskej školy

Kľúčové slová:

Stolíky, stoličky, skrinky, šaťňové skrinky, ležadlá, kontajnery, paplóny, obliečky, poháriky, plachty,
uteráčiky
39161000-8 - Nábytok pre materské školy; 39512000-4 - Posteľná bielizeň; 39143110-0 - Postele a
lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie; 39144000-3 - Nábytok do kúpeľne; 39514100-9 - Uteráky;
39221120-4 - Šálky a poháre; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kvalitný a certifikovaný tovar pre deti predškolského veku, vyrábaný z kvalitných materiálov, spĺňajúci všetky normy
týkajúce sa bezpečnosti a kvality, s dlhou dobou používania, nábytok vyrábaný s dôrazom na potreby detí v predškolskom
veku
• Funkčné zariadenie tried materskej školy - stoly, stoličky pre deti, kúpeľňové poličky, šatňové poličky, skrinky, policové a s
kontajnermi
• Uteráčiky a poháriky do kúpeľní
• Sklápateľné ležadlá s nepremokavým poťahom, lôžkoviny

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Stolová doska BUK, obdĺžnik zelená, 125x80 cm

ks

2

Stolová doska BUK, obdĺžnik červená, 125x80 cm

ks

2

Stolová doska BUK, obdĺžnik modrá, 125x80 cm

ks

2

Strana 1 z 5

Minimum

Maximum

Presne

Stolová doska BUK, obdĺžnik žltá, 125x80 cm

ks

2

Nadstaviteľné nohy okrúhle BUK sada 4 ks, 40-58 cm

ks

8

Kúpeľňové poličky s vešiakmi pre 9 detí, zelená, š:126,4 x h:11 cm

ks

2

Kúpeľňové poličky s vešiakmi pre 9 detí, oranžová, š:126,4 x h:11 cm

ks

2

Kúpeľňové poličky s vešiakmi pre 5 detí, zelená, š:71,2 x h:11 cm

ks

1

Kúpeľňové poličky s vešiakmi pre 5 detí, oranžová, š:71,2 x h:11 cm

ks

1

Drevená stolička BUK, výška sedu 30 cm, červená

ks

9

Drevená stolička BUK, výška sedu 30 cm, modrá

ks

9

Drevená stolička BUK, výška sedu 30 cm, žltá

ks

9

Drevená stolička BUK, výška sedu 30 cm, oranžová

ks

9

Drevená stolička BUK, výška sedu 30 cm, zelená

ks

10

Sklápateľné ležadlo s nepremokavým poťahom, oranžová, 130x61x25
cm(d x š x v)
Sklápateľné ležadlo s nepremokavým poťahom, modrá, 130x61x25
cm(d x š x v)
Sklápateľné ležadlo s nepremokavým poťahom, zelená, 130x61x25
cm(d x š x v)
Šatňa pre 5 detí, 108,5x130,5x50 cm(š x v x h)

ks

15

ks

15

ks

16

ks

8

Šatňa pre 3 deti, 66x130,5x50 cm(š x v x h)

ks

2

Skrinka s 3 priehradkami, 103,5x94x44 cm(š x v x h)

ks

2

Skrinka s 2 priehradkami, na plastové kontajnery, 70x94x44 cm (š x v x ks
h)
Skrinka s 2 prihradkami, police a kontajnery, 70x94x44 cm(š x v x h)
ks

2

Dvierka ľavé, zelené, 31x81,5 cm(š x v)

ks

1

Dvierka ľavé, oranžové, 31x81,5 cm(š x v)

ks

1

Dvierka pravé, zelené, 31x81,5 cm(š x v)

ks

1

Dvierka pravé, žlté, 31x81,5 cm(š x v)

ks

1

Kontajner, zelená, 15x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

11

Kontajner, žltá, 15x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

6

Kontajner, červená, 15x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

5

Kontajner, zelená, 23x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

4

Kontajner, žltá, 23x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

2

Kontajner, červená, 23x31x42,7 cm (v x š x d)

ks

2

Paplón, 79x120 cm

ks

46

Obliečky na paplón, zelené, 79x124 cm

ks

46

Obliečky na paplón, oranžové, 79x124 cm

ks

46

Napínacia plachta, jersey, 140x70 cm, biela

ks

46

Napínacia plachta, jersey, 140x70 cm, zelená

ks

46

Poháriky, objem 0,3 l, 11x8,2 cm

ks

46

Uteráčik froté, 30x50 cm

ks

92

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Kvalitná buková drevotrieska s laminovaným povrchom, ktorý je
rovnako odolný ako napr. plávajpce podlahy
Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
ABS hrany s možnosťou farebného výberu
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2

Možnosť nastavenia výšky stolov
Voliteľnosť farieb, základný odtieň dreva buk
Splnené hygienické podmienky oddelených uterákov a pohárikov
Vešiačky na zavesenie uterákov
Masívne bukové drevo
Nohy stoličiek s plastovými klzákmi, ktoré zabraňujú kĺzaniu po podlahe
Penová podložka na spodnej časti stoličky
Ergonomicky tvarované operadlá a sedadlá
Matrac čalúnený nepremokavou difúznou látkou, príjemnou na dotyk
Drevené nožičky neprečnievajú do priestoru
Čelná úzka lišta na nalepenie nálepiek
Priehradky s háčikmi na zavesenie detských šiat a vrecúšok
Spodná lavičková časť na odkladanie papučiek a topánok
Spevnená zadná stena
Skrinka policová s možnosťou vloženia plastových kontajnerov, s
možnosťou kombinácie
Dvierka s možnosťou kombinácie ľavé a pravé
Dvierka z vysoko kvalitnej lamonivanej MDF dosky, s možnosťou výberu
farby
Plastové kontajnery na odkladanie na plastových koľajničkách, rôzne
veľkosti
Plastové koľajničky, s jednoduchou montážou
Prešívaný, plnený polyesterovým rúnom s obsahom dutých vlákien
Ľahký a hrejivý, vhodný pre alergikov a astmatikov
Zo 100 % bavlny, s detským motívom (napr.žirafka, sloník)
So sťahovacou gumou
Froté tkanina
Obvodové vlnky umožňujúce ľahké uchopenie
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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 vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodanie tovaru zákazky do 25.03.2016
Montáž na mieste plnenia po dokončení stavby v mesiaci august 2016
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné
Strana podmienky
3z5

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Pezinok

Obec:

Slovenský Grob

Ulica a číslo:

Školská 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.3.2016 8:49:00 - 25.3.2016 8:49:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celá objednávka komplet

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 766,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 920,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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.

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.
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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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.2.2016 10:26:00
Objednávateľ:
Obec Slovenský Grob
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
NOMIland s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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