
Kúpna zmluva č. Z202115576_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: abaWood, s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 460, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika
IČO: 51312832
DIČ: 2120686337
IČ DPH: SK2120686337
Bankové spojenie: IBAN: SK18 0200 0000 0039 1895 3853, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0948363838

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok - EKS
Kľúčové slová: : skriňa spisová kovová
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: skrine kovové dvojdverové 

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. typ : skriňa spisová kovová ks 4

- výška mm 1900 2050

- šírka mm 950 1050

- hĺbka mm 310 400

- počet políc (5 plôch na ukladanie spisov) ks 4

- výška  priestoru na uloženie spisov mm 340

- hĺbka  priestoru na uloženie spisov mm 300

2. typ : skriňa spisová kovová ks 4

- výška mm 1900 2050

- šírka mm 1150 1300

- hĺbka mm 310 400

- počet políc (5 plôch na ukladanie spisov) ks 4
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- výška  priestoru na uloženie spisov mm 340

- hĺbka  priestoru na uloženie spisov mm 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pre oba typy skríň: 

- skrine dvojdverové 

- zvarované kovové

- trojbodový rozvorový zámok s 2 kľúčmi 

- 4 x polica , výška priestoru na uloženie spisov min 
340mm, hĺbka priestoru na uloženie spisov min 300mm

- nosnosť police 65 kg 

- farba korpusu RAL 7035

- farba dverí RAL 5012

- záruka 2 roky 

- typ konštrukcie: demontovaná 

- ku skrini bude priložený návod k montáži 

- povrchová úprava: vypaľovaný lak 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia s vyložením v pracovné dni, v čase od 07,00 – 13,00 hod 

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.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť vynosenie skríň do priestoru určenom objednávateľom. 

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady

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 (certifikát podľa európskych noriem).

 Tovar bude dodaný  nový, nie použitý

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.07.2021 09:31:00 - 29.10.2021 09:33:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: zákazka
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: 1 541,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 850,00 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 21.07.2021 10:34:02

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

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