Kúpna zmluva č. Z201538170_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Jantárova 32, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36174874

DIČ:

2020044180

IČ DPH:

SK2020044180

Číslo účtu:

SK3965000000000020171966

Tel:

0903630063

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelársky nábytok

Kľúčové slová:

stoly, kontajnery, stoličky, skrine

CPV:

39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39121100-7 - Písacie stoly; 39132200-8 - Kartotékové skrine;
39122000-3 - Skrine a knižnice; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace
časti; 39143210-1 - Jedálenské stoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• nábytok do kancelárií, denných miestností, ambulancií

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pol.č. 1 - Písací stôl L02 s doskovými podnožami. Materiál: vrchný plát LTD hr. 25 mm, hrana ABS 2 mm. Boky - LTD hr. 18 mm, hrana ABS 2
mm. Zadná trnož 400 mm - LTD hr. 18 mm. Rozmery 1400x650x750
mm.Dekor-biely
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Minimum

Maximum

14 ks

Presne

Pol.č. 2 - Kontajner mobilný - 3 zásuvky, zámok hornej zásuvky.
Ceruzkovník. Materiál: korpus a čielka zásuviek - LTD hr. 18 mm.
Plastové zásuvky. Guličkový výsuv so samodovieraním. Úchytky kovové
- rozteč 160 mm. Rozmery 430x580x630 mm.Dekor-korpus biely, čelá
zásuviek bledo zelené
Pol.č. 3 - Písací stôl L02 s doskovými podnožami. Materiál: vrchný plát LTD hr. 25 mm, hrana ABS 2 mm. Boky - LTD hr. 18 mm, hrana ABS 2
mm. Zadná trnož 400 mm - LTD hr. 18 mm. Rozmery 1000x500x750
mm.Dekor biely
Pol.č. 4 - Kancelárske kreslo. Pojazdné. Bez podrúčiek. Čierny nylónový
kríž. Výškovo nastaviteľné operadlo. Mechanika - e-asynchro. Čalúnený
sedák a operák - koženka -čierna. Nosnosť 120 kg
Pol.č. 5 - Stolička bez opierky na ruky. Kovová konštrukcia - čierna
farba. Čalúnený sedák a operák - koženka bledo zelená. Nosnosť 120
kg
Pol.č. 6 - Skriňa registračná na A4 dosky. 4 drevené zásuvky. Výsuv
100% guličkový. Centrálny zámok. Materiál: korpus a čielka zásuviek LTD hr. 18 mm. Úchytky kovové - rozteč 160 mm. Rozmery
430x570x1510 mm, Dekor- korpus biely, čelá zás.bl.zelené
Pol.č. 7 -Skrinka spodná, nízka. 4 drevené zásuvky. Zámok hornej
zásuvky. Pojazdná. Materiál: korpus a čielka zásuviek - LTD hr. 18 mm.
Guličkový výsuv so samodovieraním. Úchytky kovové - rozteč 160 mm.
Rozmery 600x650x750 mm.Dekor korpus biely, čelá zás.bl.zelené
Pol.č. 8 - Regálová skrinka vysoká, otvorená /na šanóny/. 3 police.
Materiál: korpus a police - LTD hr. 18 mm. Chrbát - HDF 3 mm.
Rozmery 600x650x1300 mm, Dekor-biely
Pol.č. 9 - Skriňa dvojdverová. 2 plné dvere, vnútri delená - pol police,
pol výsuvný vešiak. Materiál: korpus a police - LTD hr. 18 mm, hrana
ABS. Chrbát - HDF 3 mm. Rozmery 900x450x1600 mm. Dekor korpus
biely, dvere .bl.zelené
Pol.č.10 - Stôl jedálenský, 4 kovové nohy pr. 60 mm. Materiál: vrchný
plát - LTD hr. 25 mm, hrana ABS 2 mm. Rozmery 900x550x750
mm.Dekor-biely
Pol.č.11 - Stolík pod TV, pojazdný, 1 polica. Bez chrbtu. Materiál: korpus
a polica - LTD hr. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Rozmery 700x650x750
mm.Dekor-biely
Pol.č.12 - Písací stôl L02 s doskovými podnožamy. Materiál: vrchný plát
- LTD hr. 25 mm, hrana ABS 2 mm. Boky - LTD hr. 18 mm, hrana ABS 2
mm. Zadná trnož 400 mm - LTD hr. 18 mm. Rozmery 1000x650x750
mm. Dekor-biely
Pol.č.13 - Kontajner mobilný - 3 zásuvky, zámok hornej zásuvky.
Ceruzkovník. Materiál: korpus a čielka zásuviek - LTD hr. 18 mm.
Plastové zásuvky. Guličkový výsuv so samodovieraním. Úchytky kovové
- rozteč 160 mm. Rozmery 430x580x630 mm.Dekor-biely
Pol.č.14 - Skriňa policová, 2 plné LTD dvere + zámok. Materiál: korpus,
dvere- LTD hr. 18 mm, hrana ABS 0,5 mm a 2 mm. Chrbát - HDF 3 mm
pohľadový zvnútra. Úchytky kovové - rozteč 160 mm. Rozmery
900x450x100 mm. Dekor-biely
Pol.č.15 - Skriňa policová, 2 plné LTD dvere + zámok. Materiál: korpus,
dvere- LTD hr. 18 mm, hrana ABS 0,5 mm a 2 mm. Chrbát - HDF 3 mm
pohľadový zvnútra. Úchytky kovové - rozteč 160 mm. Rozmery
600x450x1200 mm.Dekor-biely
Pol.č.16 - Stolička bez opierky na ruky. Kovová konštrukcia - čierna
farba. Čalúnený sedák a operák - koženka. Nosnosť 120 kg
Pol.č.17 - Písací stôl L02 s doskovými podnožami, biely. Materiál:
vrchný plát - LTD hr. 25 mm, hrana ABS 2 mm. Boky - LTD hr. 18 mm,
hrana ABS 2 mm. Zadná trnož 400 mm - LTD hr. 18 mm. Rozmery
1000x500x750 mm. Dekor-čerešňa
Pol.č.18 - Šatňová skriňa. 1 plné LTD dvere, hore polica, pod ňou
výsuvný vešiak, dole polica. Materiál: korpus, dvere- LTD hr. 18 mm,
hrana ABS 0,5 mm a 2 mm. Chrbát - HDF 3 mm pohľadový zvnútra.
Úchytky kovové - rozteč 160 mm. Rozmery 500x600x1800 mm.Dekor
čerešňa.
Pol.č.19 - Kancelárske kreslo. Pojazdné. Bez podrúčiek. Čierny
nylónový kríž. Výškovo nastaviteľné operadlo. Mechanika - e-asynchro.
Čalúnený sedák a operák - látka Bondai 100.000 Martindale. Nosnosť
120 kg
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14 ks

6 ks

15 ks

13 ks

6 ks

5 ks

7 ks

9 ks

7 ks

2 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

1+1+5 ks

Pol.č.20 - Kancelárske kreslo pre 24-hod. prev.,pojazdné.Celočalúnené
prevedenie. Synchrónna mechanika s posuvom sedadla. Bez opierok.
Hliníkový leštený kríž. Čalúnený sedák a operák - látka Bondai 100.000
Martindale. Šírka sedadla 54 cm. Výška 110 cm. Výškové
nastav.sed.časti 40-50cm.Nosnosť 150kg
Pol.č.21 - Kancelárske kreslo. Pojazdné. Bez podrúčiek. Čierny
nylónový kríž. Výškovo nastaviteľné operadlo. Mechanika - e-asynchro.
Čalúnený sedák a operák - koženka-farba modrá. Nosnosť 120 kg
Pol.č.22 - Skrinka so zámkom na kolieskach, 2xbrzdené, 2x bez brzdy,
prevedenie biela hladká, konštrukcia LDTD hrúbka 25mm, otváranie
dvierok-systém zasúvania dverí k bočnici, rozmer 1200x800x450mm
Pol.č.23 - Skrinka jednodverová bez zámku určená pod stôl, rozmer
400x700x450mm, prevedenie breza
Pol.č.24 - Kontajner s centrálnym zámkom, rozmer 400x600x500mm,
na kolieskach, prevedenie breza
Pol.č.25 - Kancelársky stôl rovný, rozmer 1300x600x750mm, podnož
LDTD, prevedenie breza, hrana vrchného plátu hliníková ABS
Pol.č.26 - Polička otvorená, rozmer 1000x400x250mm, prevedenie
breza
2.4

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude dodaný v zmontovanom stave
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %,
pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v prísl. výške % do štátneho
rozpočtu na Slovensku cez prísl. daňový úrad.
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 340b ods. 5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní .
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.1.2016 10:23:00 - 26.2.2016 10:23:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 119,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 814,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 777,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.1.2016 14:58:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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