
Kúpna zmluva č. Z20213735_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Považská Bystrica
Sídlo: Školská 234/8, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00160741
DIČ: 2020712287
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: SK7981800000007000505545
Telefón: +421901918430

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: Čiastočná výmena školských lavíc a stoličiek v triedach a učebniach
Kľúčové slová: školský nábytok
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čiastočná výmena školských lavíc a stoličiek v triedach a učebniach

Funkcia

Školský set (zloženie - 1 lavica a 2 stoličky)

Počet školských setov - 112 ks

Farba školských setov - modrá 45 ks, žltá 45 ks, zelená 22 ks.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Lavica výška dosky 760 mm 1 760 mm

Stolička výška 460 mm 1 460 mm

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

LAVICA - MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
KONŠTRUKCIE:

kovová konštrukcia z plochooválneho profilu min 50 x 30 mm

nohy tvoria dvojicu plochooválnych profilov tvaru T 
prepojených min. jedným vodorovným profilom

nohy musia byť ukončené plastovými koncovkami s 
veľkou trecou plochou celkovo 4 ks na 1ks lavice, tvrdený plast, široká dosadacia plocha

lakovaná práškovými farbami modrá 45 ks, žltá 45 ks, zelená 22 ks

odkladací priestor 2 ks, vo farbe lavice, oblý, prizváraný - povoľuje sa ekvivalent
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kovový háčik na tašky 2 ks, vo farbe lavice, oblý, prizváraný

LAVICA - PRACOVNÁ DOSKA:

pracovná doska rozmery

min 1300 x 500 mm, laminotriesková, hrúbka min. 18 mm, ABS 
hrana hrúbky min. 2 mm oblá, rohy oblé, dekór svetlý buk, 
uchytenie ku konštrukcii min. 4 ks závrtné kovové matice s pevným
uchytením

STOLIČKA - MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
KONŠTRUKCIE:

kovová konštrukcia z plochooválneho profilu prierez min. 38 x 20 mm

dvojica plochooválnych profilov v tvare písmena T

lakovaná práškovými farbami modrá 90 ks, žltá 90 ks, zelená 44 ks

nohy musia byť ukončené plastovými koncovkami s 
veľkou trecou plochou

celkovo 4 ks na 1ks stoličky, tvrdený plast, široká dosadacia 
plocha

konštrukcia pod sedadlom celistvý zváraný profil po 
celom obvode

operadlo a sedadlo  - min. 7 vrstvová tvarovaná buková 
preglejka, sedadlo s prelisom pre pohodlné sedenie a s 
krempou (oblúkový okraj)uchytenie operadla ku 
konštrukcii (napr. nity nie viditeľné),ukončenie 
konštrukcie stoličky pri operadle zabezpečené proti 
možnému odobratiu,

nosnosť stoličky min. 120 kg

predmet zákazky musí spĺňať STN EN 1729-1 (91 0846) a STN EN 1729-2+A1 (91 0846) 
požaduje sa predložiť certifikát

Školský set - záruka podľa výrobcu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ potvrdzuje, že pred uzavretím Zmluvy sa riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Dodávateľ musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní v prípade uzatvorenia 
zmluvy s Dodávateľom, ktorý nespĺňa podmienky účasti Objednávateľ odstúpi od zmluvy.

Dodávateľ predloží Objednávateľovi najneskôr do dvoch dni od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefónny kontakt osoby 
zodpovednej za plnenie zmluvy.

Dodaný predmet zmluvy musí spĺňať požadované technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.

Objednávateľ požaduje dodať predmet zmluvy na miesto plnenia vrátane vyloženia na miesto určenia, ktoré bude upresnené 
po uzatvorení zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodať predmet zmluvy zmontovaný, doposiaľ nepoužitý bez známok poškodenia.

Dodávateľ Objednávateľovi doručí poštou, prípadne elektronicky do dvoch dní od účinnosti zmluvy dokumenty: 
fotodokumentáciu predmetu zmluvy s parametrami na preukázanie technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane originálu,
resp. notársky overeného certifikátu pre lavice a stoličky. V prípade, že Dodávateľ nedodrží technickú špecifikáciu podľa 
popisu predmetu zmluvy je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nedodržanie technickej špecifikácie predmetu zmluvy
je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy a udelenie neuspokojivej referencie.

Ak Dodávateľ nepredloží alebo predloží Objednávateľovi dokumenty, v ktorých hodnoty nebudú v súlade s dodaným 
predmetom zmluvy, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať', Objednávateľ je oprávnený uplatniť' si u Dodávateľa zmluvnú 
pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok 
na náhradu škody.

Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť' náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti odstúpenia od zmluvy a opakovania aukcie 
vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho 
tovaru, ceny za ktorú nie je možne dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.

Na predmet zmluvy bude vystavená faktúra (prílohou je dodací list) v deň dodania tovaru.

Splatnosť faktúry je do 30 dní. 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 lehota splatnosti začne plynúť po 
doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 
Objednávateľovi.
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Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek s DPH a bez DPH, prípadne konečnú cenu pre neplatcu DPH. 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zmluvy. Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného 
platobného styku.

Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a certifikovanom ekonomickom 
systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru má Objednávateľ právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však do výšky 20 % ceny za tovar. Nárok na 
náhradu škody nie je tým dotknutý.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní predmetu 
zmluvy, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na 
kompenzáciu týchto nákladov voči Objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru 
za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľovi odstúpiť od zmluvy.

Zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou bude Objednávateľ riešiť v zmysle Obchodného 
zákonníka.

V prípade reklamácie, náklady súvisiace s odoslaním predmetu zmluvy k Dodávateľovi, znáša Dodávateľ.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v 
zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto 
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa.

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.

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.

V prípade, ak sa Dodávateľ stane počas dodania predmetu 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.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si Objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Školská 234/8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.03.2021 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
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Požadované množstvo: 1,0000

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: 11 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 000,00 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 3.6, 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 08.03.2021 11:36:01

Objednávateľ:
Gymnázium Považská Bystrica
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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