
Kúpna zmluva č. Z201846631_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Školský internát
Sídlo: Trnavská cesta 2, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00607291
DIČ: 2020848379
IČ DPH:
Číslo účtu: SK6481800000007000475155
Telefón: 55571290

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
Sídlo: Pekárenská 277, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 47880775
DIČ: 1072519195
IČ DPH: SK 1072519195
Číslo účtu: SK8909000000005061196986
Telefón: 0907 708 817

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok pre školský internát
Kľúčové slová: nábytok, posteľ, stôl, stolička, kuchynské skrinky
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nábytok pre školský internát

Funkcia

Interiérové vybavenie izieb školského internátu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

POLOŽKA Č. 1: Stôl ks 4

POLOŽKA Č. 2: Školská stolička ks 10

POLOŽKA Č. 3: Posteľ ks 10

POLOŽKA Č. 4: Výklopný rošt ks 10

POLOŽKA Č. 5: Kuchynská drezová skrinka ks 2

POLOŽKA č. 6: Kuchynská spodná skrinka ks 1

POLOŽKA Č. 7: Kuchynská skrinka so zásuvkami ks 1

POLOŽKA Č. 8: Kuchynská skrinka so zásuvkou a 
dvierkami ks 1

POLOŽKA Č. 9: Pracovná doska č. 1 ks 1

POLOŽKA Č. 10: Pracovná doska č. 2 ks 1

POLOŽKA Č. 11: Kuchynská vrchná skrinka č. 1 ks 2
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POLOŽKA Č. 12: Kuchynská vrchná skrinka č. 2 ks 3

POLOŽKA Č. 13: Kuchynská vrchná skrinka č. 3 ks 1

POLOŽKA Č. 14: Úchyty ks 19

POLOŽKA Č. 15: Nožičky ks 20

POLOŽKA Č. 16: Doska bočná ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

POLOŽKA Č. 1: Stôl menší stôl

- rozmery (ŠxHxV): min. 1100 - 1200 mm x 500 - 550 mm x 800 mm

- prevedenie: laminátová drevotrieska, dub/dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 38 mm

- súčasťou: pod plátom spevnenie kovovou konštrukciou, nohy s nastaviteľnou 
výškou

- nosnosť: min. 45 kg

POLOŽKA Č. 2: Školská stolička

- prevedenie:

oceľové trubky Ø 22 mm s plast. konc., upr. prášk. epoxypolyester.
farbou komaxit. Sedadlo i operadlo: tvarovaná, 7-vrstvová 
preglejka, s trhacími oceľ. nitmi. Povrchovo upr. vodou riediteľným 
lakom

- farba: šedá

- nosnosť: min. 100 kg

- výška: min. 81 cm

- šírka: min. 45 cm

- hĺbka: min. 40 cm

- výška sedáku: min. 45 cm

- kvalita stoličky podľa uvedených parametrov: ako školská stolička KOVO VK 324 alebo "ekvivalent" (viď príloha)

POL0ŽKA Č. 3: Posteľ s úložným priestorom na matrac 195 x 85 cm s obkladovým 
panelom na stenu (viď príloha)

- prevedenie laminátová drevotrieska, dub/dub sonoma

- hrúbka hrúbka materiálu: min. 38 mm + hrúbka obkladového panelu 
(prevedenie vo farbe postele): min. 18 mm

- rozmery postele: min. 2030 x min. 900 mm, obkladového panela: min. 2030 
x 500 mm

- nosnosť min. 120 kg

POLOŽKA Č. 4: Výklopný rošt rošt vhodný pre položku č. 3 (viď príloha)

- prevedenie masív, bez sukov

- rozmer min. 195 x 85 cm

- nosnosť min. 120 kg

POLOŽKA Č. 5: Kuchynská drezová skrinka jednopolicová, dvojdverová skrinka (viď nákres)

- rozmery (VxHxŠ) min. 840 - 850 mm x 500 - 530 mm x 800 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie otváracie dvierka a jedna polica

POLOŽKA Č. 6: Kuchynská spodná skrinka dvojpolicová, dvojdverová skrinka (viď nákres)

- rozmery (VxHxŠ) min. 840 - 850 mm x 500 - 530 mm x 600 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

Strana 2 z 5 



- dispozičné riešenie otváracie dvierka a dve police

POLOŽKA Č. 7: Kuchynská skrinka so zásuvkami so štyrmi zásuvkami (viď nákres)

- rozmery (VxHxŠ) min. 840 - 850 mm x 500 - 530 mm x 500 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie 4 ks zásuviek

POLOŽKA Č. 8: Kuchynská skrinka so zásuvkou a 
dvierkami s jednou zásuvkou, dvojdverová (viď nákres)

- rozmery (VxHxŠ) min. 840 - 850 mm x 500 - 530 mm x 600 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie 1 ks zásuvka, dve dvierka, jedna polica

POLOŽKA Č. 9: Pracovná doska č. 1

- rozmery (dĺžka x šírka x hrúbka) 1900 mm x 600 mm x 38 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, odtieň šedej

- hrúbka materiálu min. 28 mm

- konštrukčné riešenie so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu a vode a s ABS hranou 
odolnou voči mechanickému poškodeniu

POLOŽKA Č. 10: Pracovná doska č. 2

- rozmery (dĺžka x šírka x hrúbka) 2400 mm x 600 mm x 38 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, odtieň šedej

- hrúbka materiálu min. 28 mm

- konštrukčné riešenie so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu a vode a s ABS hranou 
odolnou voči mechanickému poškodeniu

POLOŽKA Č. 11: Kuchynská vrchná skrinka č. 1 závesná jednodverová výklopná skrinka s otvorenou spodnou 
časťou (viď nákres)

- rozmery (VxHxŠ) 800 mm x 350-400 mm x 500 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie skrinka s jednou policou a výklopnými dvierkami vo vrchnej časti

POLOŽKA Č. 12: Kuchynská vrchná skrinka č. 2 závesná jednodverová výklopná skrinka s jednou policou (viď 
nákres)

- rozmery (VxHxŠ) 400 mm x 350-400 mm x 600 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie skrinka s jednou policou a výklopnými dvierkami

POLOŽKA Č. 13: Kuchynská vrchná skrinka č. 3 závesná jednodverová výklopná skrinka s jednou policou (viď 
nákres)

- rozmery (VxHxŠ) 400 mm x 350-400 mm x 800 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, korpus biela, dvierka šedé prevedenie

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- dispozičné riešenie skrinka s jednou policou a výklopnými dvierkami

POLOŽKA Č. 14: Úchyty

- rozmer dĺžka cca 100 mm
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- prevedenie matný chróm

POLOŽKA Č. 15: Nožičky

- rozmer výškovo nastaviteľné nožičky

- prevedenie matný chróm

POLOŽKA Č. 16: Doska bočná (viď nákres)

- rozmery (VxH) min 840 - 850 mm x 500 - 530 mm

- prevedenie laminátová drevotrieska, šedé prevedenie (ako dvierka)

- ABS hrana min. 2 mm

- hrúbka materiálu min. 38 mm

- konštrukčné riešenie bočná oporná stena na predĺženú pracovnú dosku

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 
(ďalej len„kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších 
parametrov, akosú uvedené v opise predmetu zákazky/KZ.

2. Celková zmluvná cena je vrátane dopravy, vynosenia a montáže nábytku na mieste plnenia (5., resp. 7. poschodie).

3. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa vykonať osobné zameranie a obhliadku miesta plnenia do 3 dní od uzavretia zmluvy.

4. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa dodať nábytok v jednotnom farebnom prevedení (šedá).

5. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.

6. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. 

7. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá 
ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí 
Objednávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.

8. Dodávateľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by malrealizovať pre 
Dodávateľa časť plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ je povinný spolu s návrhom subdodávateľa predložiťdoklady, ktorými 
subdodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1ZVO.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Stolička (vzor).jpg Stolička (vzor).jpg

Posteľ, rošt, (vzor).JPG Posteľ, rošt, (vzor).JPG

kuch.linka 5P.pdf kuch.linka 5P.pdf

kuch.linka 7P.pdf kuch.linka 7P.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Dúbravka
Ulica: Saratovská 26

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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26.11.2018 07:00:00 - 07.12.2018 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

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: 3 533,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 240,00 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.

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 02.11.2018 12:46:01

Objednávateľ:
Školský internát
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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