
Kúpna zmluva č. Z20213573_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO: 17050227
DIČ: 2021054673
IČ DPH:
Telefón: 0901918463

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Hucík - Kika Wood
Sídlo: Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 52913805
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908525447

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: školský nábytok
Kľúčové slová: školský nábytok, písací stôl, pracovný stôl, kancelárska stolička, kancelárska stolička 

otočná, konferenčná stolička, kancelárska skriňa
CPV: 39121000-6 - Písacie stoly a stoly; 39111100-4 - Otočné sedadlá; 39112000-0 - Stoličky; 

39141300-5 - Skrine; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. písací stôl

2. kancelárska stolička otočná

3. konferenčná stolička

4. kancelárska skriňa

Položka č. 1: písací stôl

Funkcia

pracovný písací stôl do učebne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

písací stôl kus 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál korpus DTD laminovaná, hrúbka minimálne 16 mm

materiál pracovná doska DTD laminovaná, hrúbka minimálne 22 mm

hrany oblé, plastová hrana ABS 2 mm na všetkých hranách stola

rozmery minimálne (ŠxHxV) v cm 150x60x72 cm

rozmery maximálne (ŠxHxV) v cm 160x70x75 cm
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farba farebné prevedenie vyberie obstarávateľ podľa dostupného 
vzorkovníka úspešného uchádzača

farba musí korešpondovať s farebným prevedením kancelárskej skrine 
podľa tohto formulára

stôl bez zásuviek a políc (viď fotoprílohy)

stôl zadná strana spevnená doskou (viď fotoprílohy)

stôl
uchádzač musí pri predkladaní návrhu a pri dodaní tovaru 
akceptovať fotoprílohy k zákazke; tovar musí funkčne 
korešpondovať so vzorom podľa fotopríloh

Položka č. 2: kancelárska stolička otočná

Funkcia

kancelárska stolička otočná na kolieskach

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

kancelárska stolička otočná kus 44

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál konštrukcie a nôh plastová

materiál poťahu hladká tkanina

konštrukcia otočná s kolieskami

kolieska tvrdé, vhodné na podlahu PVC, linoleum

minimálna nosnosť 100 kg

minimálne rozmery sedadla (ŠxH) v cm 45x44 cm

minimálne rozmery chrbtovej opierky (ŠxV) v cm 45x49 cm

nastaviteľná výška sedenia cca. 40 až 57 cm

farba farebné prevedenie vyberie obstarávateľ podľa dostupného 
vzorkovníka úspešného uchádzača

stolička polohovateľná chrbtová opierka

stolička bez podrúčok

stolička
uchádzač musí pri predkladaní návrhu a pri dodaní tovaru 
akceptovať fotoprílohy k zákazke; tovar musí funkčne 
korešpondovať so vzorom podľa fotopríloh

Položka č. 3: konferenčná stolička

Funkcia

konferenčná stolička pevná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

konferenčná stolička kus 28

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál konštrukcie a nôh kovová, zváraná, lakovaná (ošetrená náterom)

materiál poťahu tkanina

konštrukcia pevná, bez koliesok

minimálna nosnosť 100 kg

výška sedu v cm minimálne 47 cm

celková maximálna šírka stoličky v cm maximálne 55 cm

hĺbka sedu v cm minimálne 40 cm

farba farebné prevedenie vyberie obstarávateľ podľa dostupného 
vzorkovníka úspešného uchádzača

stolička bez podrúčok
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stolička stohovateľná

stolička
uchádzač musí pri predkladaní návrhu a pri dodaní tovaru 
akceptovať fotoprílohy k zákazke; tovar musí funkčne 
korešpondovať so vzorom podľa fotopríloh

Položka č. 4: kancelárska skriňa

Funkcia

kancelárska skriňa s policami, uzamykateľná

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

kancelárska skriňa kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál DTD lamminovaná, hrúbka minimálne 16 mm

hrany oblé, plastová hrana ABS 2 mm na všetkých hranách

rozmery minimálne (VxŠxH) v cm 170x70x33 cm

rozmery maximálne (VxŠxH) v cm 190x90x50 cm

farba farebné prevedenie vyberie obstarávateľ podľa dostupného 
vzorkovníka úspešného uchádzača

farba musí korešpondovať s farebným prevedením písacieho stola podľa
tohto formulára

skriňa rozdelená funkčne na 2 časti, horná časť otvorená s policou, dolná 
časť dvere so zámkom

skriňa horná časť otvorená, rozdelená vodorovne minimálne 1 policou, bez skla

skriňa dolná časť zatvorená, dvere so zámkom, vnútri rozdelená vodorovne 
minimálne 1 policou

skriňa rektifikačné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy

skriňa
uchádzač musí pri predkladaní návrhu a pri dodaní tovaru 
akceptovať fotoprílohy k zákazke; tovar musí funkčne 
korešpondovať so vzorom podľa fotopríloh

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Vrátane dopravy na miesto plnenia v sídle objednávateľa.

Vrátane vykládky na mieste plnenia v sídle objednávateľa.

Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na tovar v zmysle platnej legislatívy. Náklady spojené s odstránením vady/poruchy v 
záručnej dobe znáša dodávateľ.

Požaduje sa písomná garancia dodávateľa, že dodaný tovar je nový, pozostávajúci výlučne z nových komponentov (nie 
používaných, nie repasovaných), nepoužívaný, nie vystavovaný.

V cene zákazky je zahrnutá doprava na miesto plnenia v sídle objednávateľa a vyloženie tovaru v budove objednávateľa (na 
prízemí).

Cena za zákazku obsahuje všetky náklady dodávateľa od objednania až po dodanie tovaru objednávateľovi.

Požaduje sa dodanie tovaru, ktorý je bezpečný, neohrozuje zdravie a životy používateľov, vyhovuje platným medzinárodným a
slovenským bezpečnostným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Požaduje sa dodanie zmontovaného tovaru alebo jeho kompletizovanie z prepravného stavu na mieste plnenia. Náklady na 
kompletizovanie z prepravného stavu sú zahrnuté v cene zákazky.

Pred dodaním tovaru, do 48 hodín po uzavretí zmluvy, sa požaduje od dodávateľa predložiť v elektronickej forme 
katalóg/vzorkovník farebného prevedenia tovaru, na základe ktorého si objednávateľ vyberie farebné prevedenie jednotlivých 
druhov tovaru.
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Požaduje sa vystavenie faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov a v ktorej bude 
uvedená jednotková cena podľa položiek bez DPH a s DPH, ako aj celková cena bez DPH a s DPH. Na faktúre a dodacom 
liste uvedie dodávateľ číslo zmluvy z EKS.

Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch mimo sviatkov a prázdnin v čase 8:00 - 13:00. Dodanie tovaru na miesto 
plnenia oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 1 pracovný deň vopred.

Požaduje sa dodanie tovaru naraz, nie po etapách. V prípade dodania vo viacerých etapách z dôvodu prepravných kapacít 
dodávateľa predloží dodávateľ faktúru na uhradenie až po dodaní celej zákazky.

Požaduje sa dodanie tovaru s minimálnou technickou špecifikáciou uvedenou v technickej špecifikácii predmetu zákazky. V 
prípade, že dodávateľ dodá tovar, ktorý nezodpovedá popisu a technickej špecifikácii predmetu zákazky podľa opisného 
formuláru, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní tovaru všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, poškodeného tovaru alebo
nekompletnej zásielky zásielku neprevziať.

V prípade, že objednávateľ po prevzatí tovaru dodatočne zistí, že tovar je poškodený, požaduje od dodávateľa výmenu 
chybného tovaru za nepoškodený do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Dodávateľ môže dodať tovar aj s lepšími technickými vlastnosťami než je uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky 
pri dodržaní maximálnej celkovej ceny zákazky s DPH za predmet zákazky.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky uvedenej v opisnom formulári predmetu zákazky sa považuje zo strany 
dodávateľa za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dáva objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.

Vyobrazenia tovaru uvedené v prílohách nie sú pre dodávateľa záväzné, ale len orientačné a názorné. Farebné prevedenie 
tovaru podľa príloh je taktiež ilustratívne.  Objednávateľ požaduje spevnenie písacieho stola zadnou doskou, ako aj rozdelenie 
skrine na hornú otvorenú časť a dolnú časť uzatvárateľnú dverami.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť/odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

konferencna_stolicka.jpg konferencna_stolicka.jpg

kancelarska_skrina.jpg kancelarska_skrina.jpg

pisaci_stol.jpg pisaci_stol.jpg

kancelarska_stolicka_otocna.jpg kancelarska_stolicka_otocna.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Bánovce nad Bebravou
Ulica: Radlinského 665/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.03.2021 08:06:00 - 25.03.2021 08:06:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 89,0000

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: 3 161,67 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 794,00 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 03.03.2021 12:40:01

Objednávateľ:
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marián Hucík - Kika Wood
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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