
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z20157247_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

00893528

2020581750

SK03 8180 0000 0070 0047 9551

0445524694

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

02 4342 3707

LINEA SK spol. s r.o.

Ružinovská 1, 82102 Bratislava, Slovenská republika

35716932

2020228155

SK2020228155

SK59 1100 0000 0026 2700 6210

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

školská stolička čalunenáNázov:

školská stolička, školský nábytok, stolička

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39160000-1 - Školský nábytok; 39112000-0 - Stoličky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

nová, čalunená stolička (aj pre učiteľov) pre náročné používanie v strednej škole, kde sa sedí 8 hodín denne•

určená pre nešetrné používanie v škole,  pevná, odolná•

šetrná k podlahe, nezanecháva šmuhy na podlahe•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

6veková
kategória

veľkosť stoličky č.

22mmoceľová konštrukcia, rúrkový profil, priemer

130kgnosnosť stoličky

44cmvýška sedu

20cmvýška operadla
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Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

prášková vypaľovaná farba pri 200 stupňoch Cfarba konštrukcie

hnedá (typu RAL 8016)farebné odtiene

odolná celobuková preglejka, s prelisom pre pohodlné
sedenie, s nosom

sedák a operadlo

čalunený sedák aj operadlo, oranžová farba, kvalitné
spracovanie

sedák a operadlo

oteruvzdornálátka

30 kg/m3, sedák 3 cm, operadlo 2 cmmolitan-tvrdosť a hrúbka

posunuté za operadlo -sťažené húpanie -predlžuje
životnosť

zadné nohy oceľovej konštrukcie stoličky

metrické oceľové skrutky a vlisované oceľové matice,
poistené vejárovými podložkami

uchytenie sedáka a opierky

šikmé, bielej farby - šetrné k podlahe -nezanechávajú
šmuhy

plastové zátky na nohách

áno, max 5 ksstohovateľnosť

5 rokovzáruka

vyrobené na Slovenskuvyrobené na Slovensku

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia

Požaduje sa predložiť rozpis celkovej podľa položiek do 7 dní od uzavretia zmluvy

Termín plnenia do 26.6.2015

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

calunena klasic.jpgfotografia stoličky

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

ŽilinskýKraj:

Liptovský MikulášOkres:

Liptovský MikulášObec:

ul. 1. mája 701/20Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

1.6.2015 10:41:00 - 26.6.2015 10:22:00

Jednotka: ks

Množstvo: 16,0000

Strana 2 z 3

https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/4f560826-eb14-447c-bb7e-c252c0b3f251


Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 525,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 630,00 EUR4.1

Dodávateľ:
LINEA SK spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Hotelová akadémia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 15.5.2015 11:08:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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