
Kúpna zmluva č. Z20201331_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Číslo účtu: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INTERIÉR INVEST, s.r.o. 
Sídlo: Kukučínova 23, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 36190381
DIČ: 2020052089
IČ DPH: SK2020052089
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0013 2633 4558
Telefón: +421905970766

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske vybavenie - koberec 
Kľúčové slová: Koberec
CPV: 39531000-3 - Koberce
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: KOBEREC

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

KOBEREC m2 45

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Záťažový metrážny koberec.; Farba: šedý melír, alebo 
tmavo bordový melír; Podklad tvorený záťažovou 
gumou, alebo jutou.; Rozmer: 7,5m x 6m t.j. 45m2; 
Vyrobený zo 100% polypropylénového vlákna.

pre pol. č.1

Maximálna  cena za m2 8,84 €  s DPH

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zákazka je financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 
uvedených v Obchodných podmienkach elktronického trhoviska

Dodávateľ do ceny predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich 
nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky
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Dodávateľ je povinný predložiť pre posúdenie technikcej špecifikácie dokument, ktorý bude obsahovať –-   1. typové označenie
tovarov, ktoré sú predmetom plnenia-    2. obrazovú ukážku tovarov, ktoré sú predmetom plnenia-    3. podrobnú technickú 
špecifikáciu – opis technických vlastností tovarov, ktoré sú predmetom plnenia-   4.  cenu s DPH, bez DPH tovarov, ktoré sú 
predmetom plnenia;a to do 4 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ do 2 pracovných dní odo dňa obdržania dokumentu s technickou špecifikáciou ponuku odsúhlasí, alebo 
odmietne pokiaľ nebude spĺňať parametre a požiadavky definované objednávateľom v opisnom formulári (špecifikácií 
predmetu zákazky). Pri odmietnutí ponuky sa proces opakuje, kým nedôjde k odsúhlaseniu ponuky alebo k odstúpeniu od 
zmluvy

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacého s dodávaným tovarov, službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť. 
Prijímateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác, alebo iných postupov

Požadované plnenie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia kladného výsledku kontroly dodávateľovi.

Podmienka nahlásiť objednávateľovi / kontaktnej osobe deň termín doručenia, minimálne 2 pracovné dni pred doručením 
tovaru

Dodanie tovaru vrátane dopravy, vynesenia a odvozu obalov, v ktorých bude predmet zákazky dopravený. Tovar musí byť 
dodaný nový - nepoužívaný

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou dodávkou.

Pri preberaní predloží dodávateľ faktúru a dodací list; dodací list potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva 
predmetu zmluvy, bude podkladom pre fakturáciu.

Súčasťou dodacieho listu a faktúry dodávateľa musí byť číslo súvisiaceho projektu v IMTS. Číslo bude zaslané dodávateľovy 
kontaktnou osobou ojednávateľa.

Dodací list musí obsahovať rozpis jednotkových cien v členení cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH jednotlivých položiek 
(tovarov, ktoré sú predmetom plnenia) zákazky

Požadované technické vlastnosti sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky. V prípade ak bude zistené, že tovar 
nezodpovedá požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári (špecifikácií predmetu 
zákazky), sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, na základe tejto skutočnosti objednávateľ môže 
od zmluvy odstúpiť alebo voči dodávateľovi uplatniť sankcie. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné odstúpenie od 
zmluvy alebo uplatnenie sankcie, prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude dodávateľ zaradený do zoznamu negatívne 
hodnotených Dodávateľov Trhoviska ak ešte nedošlo k plneniu zákazky. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné 
odstúpenie od zmluvy  prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, resp. dodacieho listu. Dodávateľ spolu s predmetmi zákazky dodá aj záručný list v slovenskom resp. českom jazyku

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Nám. mieru č. 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.02.2020 12:13:00 - 07.04.2020 08:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: súbor
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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 317,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 380,40 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 27.01.2020 10:08:02

Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INTERIÉR INVEST, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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