
Kúpna zmluva č. Z201851054_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 66, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 42118727
DIČ: 2022567723
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1081800000007000324613
Telefón: 03853 267 50

1.2 Dodávateľ:

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

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stoličky, kreslá, kancelárske stoličky, kancelársky nábytok
Kľúčové slová: Stoličky, kreslá
CPV: 39143121-0 - Šatníky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stoličky, kreslá, kancelárske stoličky, kancelársky nábytok

Funkcia

Stolička drevená čalúnený sedák

Kreslo drevené celočalúnené

Kancelárske stoličky otočné na koliečkach s opierkami

Kancelarský stôl 1280/740/770 mm s 3 zásuvkami

Kancelárský stôl  1880/730/720  mm, 4 nohy kovové - chromové

Kancelárský stôl 1540/760/770 mm

Kancelárský stôl 1440/740/770 mm s piatimi zásuvkami

Kancelárský stôl  1430/770/780 mm

Kancelárská skriňa  so soklom2250/650/650 mm šatníková , dvojdverová , vo vnútri na zavesenie , 2 police, jedná hore druhá 
dole, zámok a úchytky

Kancelárská skriňa so soklom 2270/670/470 mm policová, dvojdverová , policová, zámok a úchytky

Kancelárská skriňa so soklom  2250/1050/450 mm kombinovaná, dvojdverová, 600 mm vešanie, 400 mm police, zámok a 
úchytky

Kancelárská skriňa so soklom 2230/850/490  mm policová, dvojdverová zámok a úchytky
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Kancelárská skriňa  so soklom 2240/460/450 mm, jednodverová šatník, zámok a úchytky

Kancelárská skriňa so soklom 2280/980/470 mm, policová, dvojdverová, zámok a úchytky

Kancelárská skriňa so soklom 2540/1070/470 mm, skriňa je ako celok s dvoch častí, spodná časť dvojdverová s dvoma 
policami zámok a úchytky, horná časť otvorená - regál

Kancelárské kontajnery , uzamykateľné  pod stoly šírka: 480 mm

Skriňa niková policová so soklom  120/430/470 mm

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v strede zásuvky  1080/450/1350 mm, úchytky, zámky, police

Komoda so soklom dvojdverová 740/390/850 mm, úchytky , zámky, police

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v strede zásuvky  1530/440/820 mm, úchytky, zámky, police

Komoda so soklom dvojdverová  950/450/1050 , úchytky zámky, police

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v strede zásuvky  1420/460/760 mm, úchytky, zámky, police

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stolička drevená čalúnený sedák ks 170

Kreslo drevené celočalúnené ks 15

Kancelárske stoličky otočné na koliečkach s opierkami ks 12

Kancelarský stôl 1280/740/770 mm s 3 zásuvkami ks 9

Kancelárský stôl  1880/730/720  mm, 4 nohy kovové - 
chromové ks 1

Kancelárský stôl 1540/760/770 mm ks 2

Kancelárský stôl 1440/740/770 mm s piatimi zásuvkami ks 1

Kancelárský stôl  1430/770/780 mm ks 1

Kancelárská skriňa so soklom 2250/650/650 mm 
šatníková, dvojdverová , vo vnútri na zavesenie , 2 
police, jedná hore druhá dole, zámok a úchytka

ks 2

Kancelárská skriňa so soklom2270/670/470 mm 
policová, dvojdverová , policová, zámok a úchytky ks 2

Kancelárská skriňa so soklom 2250/1050/450 mm 
kombinovaná, dvojdverová, 600 mm vešanie, 400 mm 
police, zámok a úchytky

ks 2

Kancelárská skriňa so soklom 2230/850/490  mm 
policová, dvojdverová zámok a úchytky ks 1

Kancelárská skriňa so soklom 2240/460/450 mm, 
jednodverová šatník, zámok a úchytky ks 1

Kancelárská skriňa so soklom 2280/980/470 mm, 
policová, dvojdverová, zámok a úchytky ks 1

Kancelárská skriňa so soklom 2540/1070/470 mm, 
skriňa je ako celok s dvoch častí, spodná časť 
dvojdverová s dvoma policami zámok a úchytky, horná 
časť otvorená - regál

ks 3

Kancelárské kontajnery , uzamykateľné  pod stoly šírka: 
480 mm ks 4

Skriňa niková policová so soklom  1250/430/470 ks 1

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1080/450/1350 mm, úchytky, zámky, 
police

ks 1

Komoda so soklom dvojdverová 740/390/850 mm, 
úchytky , zámky, police ks 2

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1530/440/820 mm, úchytky, zámky, 
police

ks 1

Komoda so soklom dvojdverová  950/450/1050 , úchytky
zámky, police ks 1
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Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1420/460/760 mm, úchytky, zámky, 
police

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stolička drevená čalúnený sedák žiadame do 3 pracovných dní predložiť katalóg, vzorky čalúnenia a
farebného prevedenia dreva

Kreslo drevené celočalúnené žiadame do 3 pracovných dní predložiť katalóg, vzorky čalúnenia a
farebného prevedenia dreva

Kancelárske stoličky otočné na koliečkach s opierkami žiadame do 3 pracovných dní predložiť katalóg, vzorky čalúnenia a
farebného prevedenia

Kancelarský stôl 1280/740/770 mm s 3 zásuvkami rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový, zámok, 
úchytky

Kancelárský stôl  1880/730/720  mm, 4 nohy kovové - 
chromové rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárský stôl 1540/760/770 mm rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárský stôl 1440/740/770 mm s piatimi zásuvkami rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárský stôl  1430/770/780 mm rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2250/650/650 mm 
šatníková, dvojdverová , vo vnútri na zavesenie , 2 
police, jedná hore druhá dole, zámok a úchytka

rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom2270/670/470 mm 
policová, dvojdverová , policová, zámok a úchytky rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2250/1050/450 mm 
kombinovaná, dvojdverová, 600 mm vešanie, 400 mm 
police, zámok a úchytky

rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2230/850/490  mm 
policová, dvojdverová zámok a úchytky rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2240/460/450 mm, 
jednodverová šatník, zámok a úchytky rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2280/980/470 mm, 
policová, dvojdverová, zámok a úchytky rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárská skriňa so soklom 2540/1070/470 mm, 
skriňa je ako celok s dvoch častí, spodná časť 
dvojdverová s dvoma policami zámok a úchytky, horná 
časť otvorená - regál

rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Kancelárské kontajnery , uzamykateľné  pod stoly šírka: 
480 mm prevedenie dub Gladstone pieskový

Skriňa niková policová so soklom  1250/430/470 rozmer: v/š/h,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1080/450/1350 mm, úchytky, zámky, 
police

rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Komoda so soklom dvojdverová 740/390/850 mm, 
úchytky , zámky, police rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1530/440/820 mm, úchytky, zámky, 
police

rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Komoda so soklom dvojdverová  950/450/1050 , úchytky
zámky, police rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

Komoda so soklom dvere na pravej a ľavej strane v 
strede zásuvky  1420/460/760 mm, úchytky, zámky, 
police

rozmer: š/h/v,  prevedenie dub Gladstone pieskový

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Tovar vyrobiť v dezéne dub Gladstone pieskový , DTD lamino 18 mm, hrana ABS 22 mm odolná voči oderu a vode

Miesto dodania Topoľčany
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Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáž , vynáška a rozmiestnenie v bunkách, odvoz obalového materiálu

Cena obsahuje, že po uzatvorení zmluvy žiadame do 3 pracovných dní konzultáciu ohľadom rozloženia nábytku, fyzické 
zameranie jednotlivých výrobkov priamo v jednotlivých miestnostiach , vypracovanie  vizualizácie

Žiadame predložiť vzorku materiálového prevedenia dezén dub Gladstone a vzorkovník úchytiek

Po uzatvorení zmluvy žiadame do 3 pracovných dní predložiť katalóg stoličiek, kresiel, kancelárských stoličiek  a vzorkovník 
poťahových látok

Dodacia lehota 15 dní od uzatvorenia zmluvy, na dodací list uviesť číslo zmluvy EKS, požaduje sa 7 dňová splatnosť faktúry

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať  tovar ak nezodpovedá kvalite opisu

Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a 
dôvod od odstúpenia zmluvy

Požadujeme pravidelný  36 mesačný servis

Požadujeme záruku 24 mesiacov

Tovar požadujeme dodať zmontovaný alebo ho požadujeme zmontovať v mieste plnenia podľa posúdenia dodávateľa a 
informovať objednávateľa min 2 pracovné dni o dodávke tovaru

Tovar musí byť nový nie používaný

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Topoľčany
Ulica: P.O. Hviezdoslava 66

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.12.2018 10:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 234,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 995,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 995,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.11.2018 12:16:01

Objednávateľ:
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
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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