Zmluva o dielo č. Z201532062_Z
Uzatvorená v zmysle §536 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:

Crew, s. r. o.

Sídlo:

Miletičova 27, 82109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44506457

DIČ:

2022718632

IČ DPH:

SK2022718632

Číslo účtu:

SK 8611 0000 0000 2621 7695 67

Tel:

0903215615

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nové detské ihriska

Kľúčové slová:

pružinové hojdačky, montáž, doprava, údržba, certifikát

CPV:

37535100-8 - Hojdačky; 37535210-2 - Ihriskové hojdačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Stavebná práca; Služba

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:
• Detské ihrisko na oddych a zábavu detí

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kolotoč lavicový

ks

1

Preklápacia hojdačka Balans veľká

ks

1

Pružinová hojdačka pre 1 dieťa

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Doprava na miesto montáže
Montáž hojdačiek na mieste určenia
Kovová konštrukcia bez ostrých hrán, zaoblené rohy, opracované zvary
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Minimum

Maximum

Presne

Galvanicky pozinkované, povrchovo upravené práškovou farbou
Povrchová úprava drevených častí - pastelové farby
Podesta kolotoča z protišmykovej preglejky, opracovaná do oblúkového priemer 1600-1700 mm, výška max 750 mm
profilu
Pružinové hojdačky s motívom /zvieratko,auto/, farebné ergonomické
výška max.800 mm
držadlá
Hojdačka balans
dĺžka min.3100, may 3110mm, šírka min.400, max.420 mm,
výška 650 mm
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti všetkým platným európskym a slovenským normám, výrobky musia
byť certifikované .
Osadenie musí byť v súlade s normou STN EN 1176-1.
Zariadenia musia byť určené na použitie na verejných ihriskách.
Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi
Pred podpisom zmluvy žiadame zaslať fotografiu hojdačiek
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

3.2

Obec:

Slovenský Grob

Ulica a číslo:

Hlavná 132

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
10.11.2015 9:42:00 - 30.11.2015 9:42:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

4,0000

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.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 733,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 080,00 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 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.

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 11:48:01
Objednávateľ:
Obec Slovenský Grob
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Crew, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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