
Kúpna zmluva č. Z20218376_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.
Sídlo: PD, 95136 Lehota, Slovenská republika
IČO: 36547654
DIČ: 2020149582
IČ DPH: SK2020149582
Telefón: 0905904391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok - EKS
Kľúčové slová: kancelárske stoličky
CPV: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: kreslá otočné 

Funkcia

kreslá kancelárske otočné 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kancelárska otočná stolička MESH ks 10

- výška celková mm 1180 1260

- výška sedadla mm 455 535

- šírka sedadla mm 510

- hĺbka sedadla mm 490

- nosnosť kg 130

Kancelárske kreslo Taxis ks 2

- šírka cm 64

- výška cm 118

- hĺbka cm 63

- výška sedu cm 45 53

- hĺbka sedu cm 52
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- nosnosť kg 110

- šírka chrbtovej opierky cm 49

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kancelárska otočná stolička MESH 

- synchrónna mechanika s aretáciou polohy a 
nastavením prítlaku operadla podľa telesnej hmotnosti 

- ergonomicky tvarované operadlo čalúnené jemnou 
samostatnou sieťovinou 

- výškovo a hĺbkovo nastaviteľná panvová opierka 

- výškovo prestaviteľné sedadlo a opierka hlavy 
čalúnená vzdušnou plastickou sieťovinou 

- hliníkový nosný kríž lakovaný striebornou farbou 

- materiál podstavca hliník 

- s lakťovými opierkami 

- farba čierna

Kancelárske kreslo Taxis 

- s opierkou hlavy 

- farba čierna 

- materiál: látka/plast, čalúnené sieťovinou 

- oderuodolnosť textílie podľa testu Martindale: 90 000 
oderov

- s opierkou na ruky 

- mechanizmus hojdania 

- plastová podstava 

- pogumované kolieska 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na 
vlastné náklady.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných 
prostriedkov.

Dodávateľ doloží obstarávateľovi technickú špecifikáciu k predmetu zákazky do troch pracovných dní aj s dokladmi 
preukazujúcimi požadovanú špecifikáciu.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Dodávateľ poskytne objednávateľovi na predmet plnenia záruku v trvaní 24 mesiacov.

Dodanie materiálu v pracovné dni, v čase od 07,00 – 13,00 hod.

Dodať nový, nepoužívaný tovar.

Dodávateľ bude vyzvaný k dodaniu stoličiek prostredníctvom vystavených objednávok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

mesh_20210412113547_v1-1.jpg mesh_20210412113547_v1-1.jpg

taxis_20210412113633_v1-1.PNG taxis_20210412113633_v1-1.PNG
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänova 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.05.2021 09:21:00 - 31.05.2021 09:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zakazka
Požadované množstvo: 1,0000

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: 1 612,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 935,00 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 04.05.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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