
Kúpna zmluva č. Z20225_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Gbeľany
Sídlo: Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany, Slovenská republika
IČO: 00321273
DIČ: 2020671873
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2702000000000026523432
Telefón: 0415980364

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOBLO, spol. s r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 45630429
DIČ: 2023068201
IČ DPH: SK2023068201
Telefón: 0948408831

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka interiérového vybavenia
Kľúčové slová: interiérové vybavenie, nábytok
CPV: 39100000-3 - Nábytok
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sedačka látková tmavosivá

2. Kaviarenský stôl okrúhly

3. Kreslo na nožičkách – látkové hnedé, biele, zelené

4. Kuchynka

5. Jedálenský stôl

6. Jedálenský stôl

7. Stolička s operadlom  - plast, drevo

8. Polohovacia elektrická posteľ

9. Nočný stolík na kolieskach - skrinka + zásuvka

10. Stôl štvorcový – drevo + kov

11. Stolička – drevo + čalúnenie zelené a svetlosivé

12. TV stolík

13. Skrinka horná závesná

14. Polica nástenná

15. Vstavaná skriňa – policová časť / vešiaková časť

16. Sedačka látková zelená

17. Konferenčný stolík obdĺžnikový

18. Regálové police
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19. Kuchynka

20. Oltár

21. Ambóna

22. Sedes

23. Bohostánok

24. Abak

Položka č. 1: Sedačka látková tmavosivá

Funkcia

Sedačka látková tmavosivá

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sedačka látková tmavosivá kus 2

Šírka celkom: mm 1750 1850

Hĺbka celkom: mm 850 900

Výška celkom: mm 750 850

Hĺbka sedadla: mm 500 600

Vnútorná šírka: mm 1550 1650

Výška sedadla: mm 450 500

Výška od podlahy: mm 150 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Látka: aspoň 40.000 MD, 100% polyester, Žmolkovitosť: 4-5, 
Stálofarebnosť: 4

Čalúnenie: tmavosivá

Nožičky: čierne matné oceľové

Položka č. 2: Kaviarenský stôl okrúhly

Funkcia

Kaviarenský stôl okrúhly

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kaviarenský stôl okrúhly ks 7

Celková výška stolu mm 430 480

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolový plát: Lamino drevo dekor (dub španielsky)Rozmer d = 600 – 650 
mmHrúbka 36 - 38 mmhrana ABS lepená polyuretánovým lepidlom

Podnož:
Centrálna kovová noha – oceľový tubus, priemer 75 - 85 
mm.Spodná platforma podnože kruhová, priemer 430 – 480 mm, 
výška 10 mmPrášková farba – ral 9005 matná

Položka č. 3: Kreslo na nožičkách – látkové hnedé, biele, zelené

Funkcia

Celočalúnené interiérové kreslo s korpusom z kovového rámu a tvarovaného polyuretánu, na drevenej lakovanej podnoži z 
bukového dreva s možnosťou morenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kreslo na nožičkách – látkové hnedé kus 12

Kreslo na nožičkách – látkové biele kus 4

Kreslo na nožičkách – látkové  zelené kus 6

Šírka celkom: mm 700 800
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Výška celkom: mm 750 800

Hĺbka celkom: mm 650 750

Výška sedenia: mm 400 450

Výška v podrúčke: mm 600 650

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Poťahový materiál:
zloženie 100% PES (polyester); šírka 1400 mmhmotnosť 490 g/bm
+/- 5 %; Aspoň 100.000 cyklov MD; nehorľavá úprava cigaretový 
test BS 5852 source 0; žmolkovitosť 4; svetlostálosť 5;

Poťahový materiál: úprava nešpinivá – vodoodpudivá

Odtiene: hnedá, biela, zelená

Položka č. 4: Kuchynka

Funkcia

Kuchynka – skrinka spodná + drez

Kuchynka – skrinka horná závesná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kuchynka – skrinka spodná + drez ks 2

Kuchynka – skrinka horná závesná ks 2

Hĺbka: mm 600

Výška pracovnej dosky: mm 900

Výška sokla: mm 100

Výška od podlahy: mm 2000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery: Kuchynka – skrinka spodná + drez 2000 x 600 x 900 mm

Rozmery: Kuchynka – skrinka horná závesná 2000 x 300 x 650 mm

Materiál:
Korpus: - Lamino biele mat- ABS hrany 0,5Dvierka: - Lamino drevo
dekor (dub španielsky), biely lesk- ABS hrany 0,2Sokel: - Hliníkový
profil

Materiál: Prac. doska: - hr 38 mm hĺbka 600 mm, unicolorZástena: - lamino 
unicolor (podľa pracovnej dosky)

Kovanie: - Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie:
- dvierka otváravé 4ks - závesy s tlmením + 3D platnička- zásuvky 
4ks – plnovýsuv s tlmením (2ks plytké, 2ks vysoké s relingom)- 
police 4ks výškovo nastaviteľné

Osvetlenie: - LED pás v hliníkovom profile

Vybavenie a spotrebiče:

Kuchynský dvoj drez:materiál / farba - silgranit / tmavo 
sivázabudovanie - zhoraKuchynská batéria:materiál / farba - 
silgranit / tmavo siváKôš: dvoj košobjem koša - 49 LVýsuvné 
kovanie

Položka č. 5: Jedálenský stôl

Funkcia

Jedálenský stôl

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jedálenský stôl ks 3

Šírka celkom mm 1400 1450

Hĺbka celkom mm 750 800

Hrúbka mm 36 38
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Celková výška stolu mm 720 770

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolový plát obdĺžnikový: Lamino drevo dekor (dub španielsky), hrana ABS lepená 
polyuretánovým lepidlom

Podnož:

Centrálna kovová 2-noha – oceľový tubus, priemer 75 - 85 
mm.Spodná platforma podnože obdĺžniková, šírka 750 – 850 mm, 
hĺbka 450 - 550 mm, výška 10 mmPrášková farba – ral 9005 
matná

Položka č. 6: Jedálenský stôl

Funkcia

Jedálenský stôl

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jedálenský stôl ks 3

Šírka celkom mm 750 800

Hĺbka celkom mm 750 800

Hrúbka mm 36 38

Celková výška stolu mm 720 770

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolový plát štvorcový: Lamino drevo dekor (dub španielsky), hrana ABS lepená 
polyuretánovým lepidlom

Podnož:

Centrálna kovová noha – oceľový tubus, priemer 75 - 85 
mm.Spodná platforma podnože štvorcová, šírka 450 – 500 mm, 
hĺbka 450 - 500 mm, výška 10 mmPrášková farba – ral 9005 
matná

Položka č. 7: Stolička s operadlom  - plast, drevo

Funkcia

Stolička s operadlom - plast, drevo

Stoličkové kreslo, oceľová konštrukcia, drevené nohy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stolička s operadlom hnedá - plast, drevo ks 16

Stolička s operadlom biela - plast, drevo ks 14

Celková výška mm 750 850

Celková šírka mm 600 650

Celková hĺbka mm 500 550

Výška sedu mm 450 480

Výška podrúčok mm 620 670

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Plastový korpus:
odolný voči zašpineniu 100% recyklovaný, UV odolný, antistatický, 
polypropylén kombinovanýs tvrdeným laminátomfarebnosť – 
hnedá, biela

Oceľová konštrukcia: Oceľové rúrky s priemerom 14 mmFarebnosť – biela, čierna

Nohy: Vodou riediteľný lakAntiscratch úpravaFarebnosť – svetlý jaseň, 
tmavý jaseň, čierna

Položka č. 8: Polohovacia elektrická posteľ

Funkcia
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Polohovacia elektrická posteľ

Ložná plocha 4-dielna (dl. 2000 – 2050 mm x š. 900 - 950 mm).Výplne ložnej plochy: Vyberateľné kovové mriežky.Elektrické 
polohovanie: Chrbtový a stehenný diel, zdvih ložnej plochy v rozsahu 360 – 780 mm.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Polohovacia elektrická posteľ kus 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Funkcie:
Antidekubitné funkcie: Dvojitá autoregresia chrbtového a 
stehenného dielu (160 mm);Autokontúra - súčasné polohovanie 
chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom.

Funkcie:
Kolieska 4 x 100 mm individuálne zabrzditeľné.Ovládacie prvky: 
Ručný ovládač so zámkom proti nechcenému polohovaniu.Čelá: 
Nevyberateľné drevené čelá design „D“ .

Funkcie:
Bočnice: Pozdĺžne celodrevené spustiteľné bočnice s 
bezpečnostnou aretáciou.Ostatné: Držiaky na hrazdu a infúzny 
stojan.Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 205 kg

Funkcie:
Prevedenie: Dekor čiel a bočníc – dub lindberg R4223. Farba rámu
lôžka – RAL 9006 strieborná.Vonkajšie rozmery lôžka (dl. 2050 – 
2100 mm x š. 1000 - 1050 mm).

Funkcie: Lýtkový diel polohovaný mechanicky.

Norma: LÔŽKO V SÚLADE S NAJPRÍSNEJŠOU BEZPEČNOSTNOU 
NORMOU STN EN 60601-2-52.

Materiál: Hrazda lakovaná, RAL 9006 strieborná.Plastová rukoväť na 
hrazdu, sivá.

Matrac:

Antidekubitný matrac (napr. PRIMACARE 10) s paropriepustným 
vodovzdorným poťahom. Rozmer cca 2000 x 860 x 140 
mm.Trojzónové jadro - PUR pena, vrchná vrstva - prierezy 
(mriežka)

Matrac:
pre lepšie rozloženie tlaku. Jadro matraca - ohňovzdornosť CRIB 
5. Poťah matraca - ohňovzdornosť CRIB 7. Zips (180 st.) poťahu 
zakrytý krycou chlopňou pre zabránenie zatekaniu tekutín do jadra.

Nosnosť: 200 kg.

Položka č. 9: Nočný stolík na kolieskach - skrinka + zásuvka

Funkcia

Nočný stolík na kolieskach - skrinka + zásuvka

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nočný stolík na kolieskach - skrinka + zásuvka kus 28

Celková šírka mm 600

Celková výška mm 800

Celková hĺbka mm 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus: - Lamino biele mat, ABS hrany 0,5Pohľadové: - drevo 
dekor (dub španielsky), ABS hrany 0,2

Kovanie: - Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie: - zásuvky 2ks – plnovýsuv s tlmením

Doplnky: - nábytkové kolieska s gumovým behúňom brzdené 4x

Položka č. 10: Stôl štvorcový – drevo + kov

Funkcia

Stôl štvorcový – drevo + kov
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stôl štvorcový – drevo + kov kus 33

Šírka celkom mm 750 800

Hĺbka celkom mm 750 800

Hrúbka mm 36 38

Celková výška stolu mm 720 770

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolový plát štvorcový: Lamino drevo dekor (dub španielsky)

Stolový plát štvorcový: hrana ABS lepená polyuretánovým lepidlom

Podnož:

Centrálna kovová noha – oceľový tubus, priemer 75 - 85 
mm.Spodná platforma podnože štvorcová, šírka 450 – 500 mm, 
hĺbka 450 - 500 mm, výška 10 mmPrášková farba – ral 9005 
matná

Položka č. 11: Stolička – drevo + čalúnenie zelené a svetlosivé

Funkcia

Stolička – drevo + čalúnenie zelené a svetlosivé

Drevené stoličkové kreslo materiál BUK – morenie imitácia DUB / materiál DUB – prírodný vodouriaditeľný lak.Čalúnené 
sedadlo a operadlo.Klzák univerzálny plastový čierny s hrotomKonštrukcia stoličkového kresla kombinácia lepených, 
čapovaných a skrutkových - skrytých spojovbez nožného spoja.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stolička – drevo + čalúnenie zelené kus 28

Stolička – drevo + čalúnenie svetlosivé kus 55

Celková výška mm 750 850

Celková šírka mm 550 600

Celková hĺbka mm 500 550

Výška sedu mm 450 480

Výška podrúčok mm 670 770

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Poťahový materiál:
zloženie 100% PES (polyester), šírka 1400 mmhmotnosť 490 g/bm
+/- 5 %Aspoň 100.000 cyklov MDnehorľavá úprava cigaretový test 
BS 5852 source 0, žmolkovitosť 4, svetlostálosť 5,

Poťahový materiál: úprava nešpinivá – vodoodpudivá

Položka č. 12: TV stolík

Funkcia

TV stolík

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

TV stolík kus 17

Celková šírka mm 2000

Celková výška mm 530

Celková hĺbka mm 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus: - Lamino biele mat,  ABS hrany 0,5Pohľadové: - drevo 
dekor (dub španielsky),  ABS hrany 0,2

Kovanie: -Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi
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Vnútorné vybavenie: - zásuvky 1ks – plnovýsuv s tlmením- dvierka otváravé 2ks - 
závesy s tlmením + 3D platnička

Doplnky: - nohy joklová konštrukcia povrchovo upravená na čiernu farbu 
RAL / MAT , výška 100 mm

Položka č. 13: Skrinka horná závesná

Funkcia

Skrinka horná závesná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Skrinka horná závesná kus 28

Celková šírka mm 1500

Celková výška mm 500

Celková hĺbka mm 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus: - Lamino biele mat, ABS hrany 0,5Pohľadové: - drevo 
dekor (dub španielsky),  ABS hrany 0,2Chrbát: - sololit biely

Kovanie: Blum, Hettich, DTC

Úchytky: hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie: - police 3ks výškovo nastaviteľné- dvierka otváravé 2ks - závesy s 
tlmením + 3D platnička

Osvetlenie: - LED pás v hliníkovom profile

Položka č. 14: Polica nástenná

Funkcia

Polica nástenná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Polica nástenná kus 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery: 1200 x 300 mm

Materiál: - Lamino dupla 2x18 mm- drevo dekor (dub španielsky)- ABS 
hrany 0,2

Kovanie: - skryté konzoly TRIADE

Položka č. 15: Vstavaná skriňa – policová časť / vešiaková časť

Funkcia

Vstavaná skriňa – policová časť / vešiaková časť

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vstavaná skriňa – policová časť / vešiaková časť kus 18

Celková šírka mm 2000

Celková výška mm 2700

Celková hĺbka mm 630

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus: - Lamino biele mat,  ABS hrany 0,5Dvierka: - Lamino biely 
lesk,  ABS hrany 0,2Bočné lišty: - 18 mm

Kovanie: Blum, Hettich, DTC

Úchytky: hliníkový profil so zaoblenými rohmi
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Vnútorné vybavenie:
- dvierka otváravé 6ks - závesy s tlmením + 3D platnička- zásuvky 
2ks – plnovýsuv s tlmením- police 5ks výškovo nastaviteľné- 
vešiaková tyč 2ks

Položka č. 16: Sedačka látková zelená

Funkcia

Sedačka látková zelená

Kaviarenský stôl okrúhly

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sedačka látková zelená kus 3

Šírka celkom: mm 1600 1750

Hĺbka celkom: mm 850 900

Výška celkom: mm 750 850

Hĺbka sedadla: mm 500 600

Vnútorná šírka: mm 1400 1550

Výška sedadla: mm 450 500

Výška od podlahy: mm 150 200

Kaviarenský stôl okrúhly kus 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Látka: aspoň 40.000 MD100% polyesterŽmolkovitosť: 4-5Stálofarebnosť: 
4

Čalúnenie: zelená

Nožičky: čierne matné oceľové

Položka č. 17: Konferenčný stolík obdĺžnikový

Funkcia

Konferenčný stolík obdĺžnikový

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Konferenčný stolík obdĺžnikový kus 2

Šírka celkom: mm 900 950

Hĺbka celkom: mm 500 550

Hrúbka: mm 36 38

Celková výška stolíka mm 420 470

Dilatácia medzi stolovým plátom a podnožou mm 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolový plát obdĺžnikový: Lamino drevo dekor (dub španielsky), hrana ABS lepená 
polyuretánovým lepidlom

Podnož: Kovová konštrukcia – JÄKL tvar "O" rozmer 25 mm x 25 mm x 2,5 
mm.Prášková farba – ral 9005 matná

Položka č. 18: Regálové police

Funkcia

Regálové police

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Regálové police kus 3

Celková šírka mm 1450 1500
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Celková výška mm 1450 1500

Celková hĺbka mm 350 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus: - Lamino drevo dekor (dub španielsky) dupla 2x18 mm. 
ABS hrany 0,5Dvierka: - Lamino unicolor, hnedý, ABS hrany 0,2

Kovanie: - Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie - dvierka otváravé 3ks - závesy s tlmením + 3D platnička- zásuvky 
3x 2ks – plnovýsuv s tlmením- police

Položka č. 19: Kuchynka

Funkcia

Kuchynka – skrinka spodná

Kuchynka – skrinka horná závesná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kuchynka – skrinka spodná kus 1

Kuchynka – skrinka horná závesná kus 1

Hĺbka : mm 600

Výška pracovnej dosky mm 900

Výška sokla: mm 100

Výška od podlahy: mm 2000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmer: Kuchynka – skrinka spodná Rohová (5000 + 650) x 600 x 900 mm

Rozmer:  Kuchynka – skrinka horná závesná Rohová (3300 + 650) x 300 x 650 mm

Materiál: Korpus: - Lamino biele mat- ABS hrany 0,5Dvierka: - Lamino drevo
dekor (dub španielsky), biely lesk- ABS hrany 0,2

Materiál: Sokel: - Hliníkový profilPrac. doska: - hr 38 mm hĺbka 600 mm, 
unicolor

Kovanie: - Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie:
- dvierka otváravé 11ks - závesy s tlmením + 3D platnička- 
zásuvky 12ks – plnovýsuv s tlmením (6ks plytké, 6ks vysoké s 
relingom)- police 16ks výškovo nastaviteľné

Osvetlenie: - LED pás v hliníkovom profile

Vybavenie a spotrebiče:

Kuchynský dvoj drez:materiál / farba - silgranit / tmavo 
sivázabudovanie - zhoraKuchynská batéria:materiál / farba - 
silgranit / tmavo siváKôš: dvoj košobjem koša - 49 L, Výsuvné 
kovanie

Vybavenie a spotrebiče: Vstavaná umývačka riadu:šírka max 600 mmElektrický varný 4 
panel:farba čierna

Položka č. 20: Oltár

Funkcia

Oltár

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Oltár kus 1

Celková šírka mm 1350

Celková výška mm 900

Celková hĺbka mm 800
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: - Lamino dupla 2x18 mm- drevo dekor (dub španielsky)- ABS 
hrany 0,2

Doplnky: - polep dekoratívna samolepiaca fólia

Položka č. 21: Ambóna

Funkcia

Ambóna

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ambóna kus 1

Celková šírka mm 450

Celková výška mm 1300

Celková hĺbka mm 450

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: - Lamino dupla 2x18 mm- drevo dekor (dub španielsky)- ABS 
hrany 0,2

Doplnky: - polep dekoratívna samolepiaca fólia

Položka č. 22: Sedes

Funkcia

Sedes

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sedes kus 2

Celková šírka mm 450

Celková výška mm 450

Celková hĺbka mm 450

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: - Lamino dupla 2x18 mm- drevo dekor (dub španielsky)- ABS 
hrany 0,2

Položka č. 23: Bohostánok

Funkcia

Bohostánok

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Bohostánok kus 1

Celková šírka mm 500

Celková výška mm 500

Celková hĺbka mm 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: Korpus, dvierka, chrbát:- drevo dekor (dub španielsky)- ABS hrany 
0,2

Kovanie: - Blum, Hettich, DTC

Úchytky: - hliníkový profil so zaoblenými rohmi

Vnútorné vybavenie: - dvierka otváravé 2ks - závesy s tlmením + 3D platnička

Položka č. 24: Abak
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Funkcia

Abak

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Abak kus 1

Celková šírka mm 700

Celková výška mm 700

Celková hĺbka mm 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál: - Lamino dupla 2x18 mm- drevo dekor (dub španielsky)- ABS 
hrany 0,2

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

Celková cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru: doprava, vrátane doručenia a vyloženia do miesta plnenia, 
vynesenia tovaru, likvidácie obalov, poskladania a montáže tovaru a ostatných nákladov súvisiacich s plnením na 
požadovanom mieste plnenia zmluvy.

Dodávateľ môže dodať celý predmet zákazky naraz jednou dodávkou alebo po častiach po dohode s objednávateľom v 
požadovanom množstve na základe uzatvorenej zmluvy. Každá dodávka bude podložená podpísaným preberacím 
protokolom/dodacím listom. Faktúra bude vystavená až po prevzatí kompletného predmetu zákazky.

Požaduje sa predložiť "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného 
názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta (rozpis 
sadzby DPH, ceny bez DPH a s DPH) jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby 
celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických 
špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr.  prospektový 
materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V 
opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol/dodací list a nezaplatiť zmluvnú cenu. 
Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. 
Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými 
resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované 
za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky objednávateľa v zmysle zmluvy. V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v 
zmluve je objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po 
jeho prevzatí, je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení 
reklamácie.

Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý
neprevzal a odoslanie emailu na adresu dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo 
chýbajúci predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby listom alebo emailom dodávateľovi.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek predmetu zákazky 
je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie neuspokojivej referencie.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových 
cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku 
plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu 
zmluvy na  základe preberacieho protokolu/dodacieho listu. Prílohou faktúry je preberací protokol/dodací list potvrdený 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol/dodací list vypracuje dodávateľ.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Specifikacia_nabytkovych_prvkov Specifikacia_nabytkovych_prvkov.pdf

NABYTOK NABYTOK.xls

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Gbeľany
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.01.2022 00:00:00 - 22.04.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 90 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108 000,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225

V Bratislave, dňa 24.01.2022 11:54:03

Objednávateľ:
Obec Gbeľany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HOBLO, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225


Zákazka


Identifikátor Z20225


Názov zákazky Dodávka interiérového vybavenia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319103


Dodávateľ


Obchodný názov HOBLO, spol. s r.o.


IČO 45630429


Sídlo Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce, 96263, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.1.2022 12:40:09


Hash obsahu návrhu plnenia SwQZmT0l5Rbx9E6DTsLpepgI6h3j5dCPh0oHANW7UGk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1. Sedačka látková tmavosivá
Funkcia
Sedačka látková tmavosivá
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Sedačka látková tmavosivá kus 2
Šírka celkom:


Prílohy:
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