
Kúpna zmluva č. Z20215490_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Sídlo: Dolnočermánska 62, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00351750
DIČ: 2021102963
IČ DPH: -
Telefón: 0377720124

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOVO MZ, spol. s r.o.
Sídlo: Hurbanova 9, 91708 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36262315
DIČ: 2021839094
IČ DPH: SK2021839094
Bankové spojenie: IBAN: SK9311000000002622805013, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0905145541

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Šatňové lavice s podnožím
Kľúčové slová: Šatňa, lavice, skrine
CPV: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Šatňové skrine 2-dverové s lavicovým podnožím

Funkcia

Vybavenie šatne pre zamestnancov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

skriňa šatňová 2-dverová - výška cm 180

skriňa šatňová 2-dverová - šírka cm 80

skriňa šatňová 2-dverová - hĺbka cm 50

lavicové podnožie pod skrinky - celková hĺbka cm 80

lavicové podnožie pod skrinky - hĺbka lavice cm 30

lavicové podnožie pod skrinky - výška cm 37 40

lavicové podnožie - dĺžka cm 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

skriňa šatňová zostava z 2 kusov so šírkou 80 cm

skriňa šatňová z oceľového plechu, s prieduchmi na vetranie

skriňa šatňová ošetrená práškovou farbou - kombinácia svetlomodrá/sivá
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skriňa šatňová s vertikálnou deliacou stenou ma čisté a špinavé oblečenie

skriňa šatňová s poličkou v hornej časti. s tyčou na zavesenie ramienok, s 2 
háčikmi

skriňa šatňová dvere s vnútornými pántmi, zatváranie s cylindrickým 
bezpečnostným zámkom

skriňa šatňová zostavu možno postaviť na zem alebo na lavicové podnožie

počet skríň: 37 ks šatňových 2-dverových skríň

Lavicové podnožie z oceľových profilov

Lavicové podnožie ošetrené práškovou farbou - sivá

lavicové podnožie sedacia časť zo smrekových latiek s rozmerom 8x 2,5 cm

Lavicové podnožie nohy ukončené plastovými klzákmi

počet lavicových podnoží 37 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Tovar musí spĺňať technické parametre v zmysle platných právnych noriem.

Vrátane montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Súčasťou je vykládka, vynosenie a 
umiestnenie tovaru do určených miestností na miestach dodania, ako aj odstránenie a likvidácia obalov.

Požaduje sa minimálne 2 dni vopred nahlásiť kupujúcemu presný termín dodávky

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nesplnenia technických vlastností, parametrov, akosti, alebo 
pri zistení poškodenia, ktoré vzniklo pri preprave tovaru

Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledujúce doklady:daňový doklad /faktúra/, dodací list, návod na 
montáž v slovenskom jazyku

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 
odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, patent, alebo typ, 
umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuku s ekvivalentným riešením, s porovnateľnými, resp. lepšími parametrami.

Dodávateľ zašle spolu s ponukou vyobrazenie ponúkaného tovaru.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Dolnočermánska 62

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.03.2021 09:50:00 - 09.04.2021 09:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: ks
Požadované množstvo: 37,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 816,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 780,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.03.2021 10:48:02

Objednávateľ:
,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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