
Kúpna zmluva č. Z202029273_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
Bankové spojenie: IBAN: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOBLO, spol. s r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 45630429
DIČ: 2023068201
IČ DPH: SK2023068201
Telefón: 0948408831

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia 
Kľúčové slová: počítačový stôl, rokovací stôl, počítačový stôl malý, mobilný zásuvkový kontajner, knižnica, 

kancelárska skriňa uzamykateľná, konferenčný stolík oválny, konferenčný stolík obdĺžnik, 
stojanový vešiak kovový, klubové kreslo, nábytok, podložka pod stoličku, podstavec pod 
monitor,

CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelársky nábytok

Funkcia

Nákup kancelárskeho nábytku vrátane montáže, dopravy a zloženia v mieste dodania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

pol. č.1: Počítačový stôl ks 10

pol. č.2: Rokovací stôl ks 10

pol. č.3: Počítačový stôl malý ks 5

pol. č.4: Mobilný zásuvkový kontajner ks 10

pol. č.5: Kancelárska skriňa uzamykateľná ks 15

pol. č.6: Konferenčný stolík oválny ks 10

pol. č.7 :Konferenčný stolík obdĺžnik ks 2

pol. č.8: Stojanový vešiak kovový ks 10

pol. č.9: Klubové kreslo ks 30

pol. č.10: Podstavec pod monitor ks 10

pol. č.11: Závesná polica na stenu ks 8
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pol. č.12: Knižnica ks 4

pol. č.13: Podložka pod kancelársku stoličku ks 10

pol. č. 14: Konferenčné sedenie ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Počítačový stôl s 3 zásuvkami na pravej strane, s 2 
policami na ľavej strane ( jedna polica na počítač) a v 
strednej časti s výsuvnou policou pre klávesnicu na 
kovových pojazdoch; policová časť pre PC bez zadnej 
dosky; farebné prevedenie buk; z laminovanej 
drevotriesky; vrchná doska hrúbky 25 mm s 2 mm ABS 
hranou vo farbe dekoru a ostatné dosky hrúbky 18 mm s
2 mm ABS hranami vo farbe dekoru; rozmery: š x h x v 
(mm) 1350 x 600 x 750, šírka zásuviek 450 mm, šírka 
police na počítač 250 mm; rukoväte z lešteného chrómu

platí pre pol. č.1

2. Rokovací stôl; farebné prevedenie buk; rozmery: š x h
x v (mm) 1200 x 750 x 750; z laminovanej drevotriesky; 
vrchná doska hrúbky 25 mm s 2 mm ABS hranou vo 
farbe dekoru a ostatné dosky hrúbky 18 mm s 2 mm 
ABS hranami vo farbe dekoru

platí pre pol. č.2

3. Počítačový stôl s 2 policami na ľavej strane (jedna 
polica na počítač) a v strednej časti s výsuvnou policou 
pre klávesnicu na kovových pojazdoch, policová časť 
pre PC bez zadnej dosky, farebné prevedenie buk, z 
laminovanej drevotriesky, vrchná doska hrúbky 25mm s 
2 mm ABS hranou vo farbe dekoru a ostatné dosky 
hrúbky 18mm s 2 mm ABS hranami vo farbe dekoru 
rozmery : š x h x v (mm) 1350 x 600 x 750, šírka police 
na počítač 250 mm.

platí pre pol. č.3

4. Mobilný zásuvkový kontajner so 4 zásuvkami; farebné
prevedenie buk; rozmery: š x h x v (mm) 430 x 550 x 
625 (vrátane koliesok); z laminovanej drevotriesky; 
vrchná doska hrúbky 25 mm s 2 mm ABS hranou vo 
farbe dekoru a ostatné dosky hrúbky 18 mm s 2 mm 
ABS hranami vo farbe dekoru; centrálny cylindrický 
zámok s dvoma kľúčmi; rukoväte z lešteného chrómu; 
kovové výsuvy zásuviek; nosnosť zásuvky cca 20 kg; 
kontajner na čiernych plastových kolieskach s celkovou 
nosnosťou 120 kg

platí pre pol. č.4

5. Kancelárska skriňa, 2-dverová; uzamykateľná 
zámkom s dvoma kľúčmi; farebné prevedenie buk; 
rozmery: š x h x v (mm) 800 x 420 x 1900; z laminovanej
drevotriesky; vrchná doska hrúbky 25 mm s 2 mm ABS 
hranou vo farbe dekoru a ostatné dosky hrúbky 18 mm s
2 mm ABS hranami vo farbe dekoru; police hrúbky 18 
mm v počte 5 ks s 2 mm ABS hranami vo farbe dekoru; 
rektifikačné klzáky alebo ekvivalentný obdobný systém 
na vyrovnanie nerovností podlahy až do 10 mm; 
rukoväte z lešteného chrómu

platí pre pol. č.5

6. Konferenčný stolík oválny; šírka od 550 - do 600 mm; 
hĺbka od 550 – do 600 mm; výška od 450 – do 500 mm; 
farebné prevedenie buk; vrchná doska hrúbky 25 mm s 
2 mm ABS hranou vo farbe dekoru a ostatné dosky 
hrúbky 18 mm s 2 mm ABS hranami vo farbe dekoru

platí pre pol. č.6

7. Konferenčný stolík obdĺžnik; šírka od 1200 – do 1300 
mm; hĺbka od 750 – do 800 mm; výška od 390 - do 400 
mm; farebné prevedenie agát; vrchná doska hrúbky 50 
mm vo farbe dekoru.

platí pre pol. č.7

8. Stojanový vešiak kovový; farba chróm; držiak na 
dáždniky s podstavcom; výška od 1700 - do 1850 mm; 
pevná základňa  zabezpečujúca stabilitu (napr. s 
kovovou výplňou).

platí pre pol. č.8

9. Jednomiestne konferenčné kreslo; čalúnené látkou 
Sempre alebo ekvivalent, oteruvzdornosť látky 100.000 
cyklov; rozmery: výška od 700 – do 760 mm, hĺbka od 
500 – do 650 mm, šírka 670 mm, výška sedenia 460 
mm; farebné prevedenie podľa vzorkovníka 
predloženého po ukonční súťaže

platí pre pol. č.9
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10. Podstavec pod monitor, materiál laminované drevo, 
farba dekóru buk, rozmery: výška od 51- do 120mm, 
šírka od 200 -  do 335 mm, hĺbka 200-335 mm, 
maximálna nosnosť 27 kg, vrchná doska hrúbky 250 mm
s 2 mm ABS hranou vo farbe dekóru

platí pre pol. č.10

11. Závesná polica na stenu, rozmery: šírka 800 mm, 
hĺbka 350 mm, výška 300 mm. Polica je závesná, farba 
dekóru je buk, prevedenie laminátové, doska hrúbky 250
mm a s 2 mm ABS hranou vo farbe dekóru.

platí pre pol. č.11

12. Knižnica, rozmery: šírka 630 mm, hĺbka 250 mm, 
výška 730 mm, prevedenie laminátová drevotrieska vo 
farbe dekóru buk. Jedna variabilná polica v strede. 
Hrúbka dosky 25 mm s 2 mm ABS hranou vo farbe 
dekoru, polica hrúbky 18 mm v počte 1 ks s 2 mm ABS 
hranou vo farbe dekoru, rektifikačné klzáky alebo 
ekvivalentný obdobný systém na vyrovnanie nerovností 
podlahy až do 10 mm.

platí pre pol. č.12

13. Podložka pod kancelársku stoličku, rozmery:  hrúbka
– cm, šírka - 140 cm, dĺžka - 100 cm, hmotnosť 1 kg, 
materiál: polypropylén, farebné prevedenie: mliečne. 
Podložka má mať tvarovú stálosť, aby nedošlo k jej 
zvlneniu pri dlhodobom každodennom používaní v 
administratíve.

platí pre pol. č.13

14. Konferenčné sedenie – pozostáva z trojmiestnej 
pohovky, dvojmiestnej pohovky a jednomiestneho 
kresla. Hliníkové nožičky, rozmery výška 100 mm. 
Čalúnené látkou Sempre alebo ekvivalent, 
oteruvzdornosť látky 100.000 cyklov, farebné prevedenia
podľa vzorkovníka predloženého po ukončení súťaže. 
Rozmery 2- miestnej pohovky výška : 700mm, šírka 
1220 mm, hĺbka: 560 mm, výška sedu : 440 mm, hĺbka 
sedu: 500 mm, plocha sedenia: 1002 mm. Rozmery 3 – 
miestnej pohovky: výška 700 mm, šírka 1450 mm, hĺbka 
560 mm, výška sedu: 440 mm, hĺbka sedu : 500 mm, 
plocha sedenia: 1053 mm.

platí pre pol. č.14

Rozmery 1-miestného kresla: šírka: 730 mm, výška 700 
mm, hĺbka: 560 mm, výška sedu: 440 mm, hĺbka sedu : 
500 mm plocha sedenia: 530 mm, Počet 3-miestnej 
pohovky 2 ks, počet 2 – miestnej pohovky 1 ks, počet 
1-miestného kresla 3 ks.

platí pre pol. č.14 - doplnenie popisu

Dodávateľ je oprávnený ponúknuť ekvivalent nábytku:    
                                                                                          
            -  s rovnakými alebo lepšími úžitkovými 
vlastnosťami z hľadiska technických parametrov, 
komfortu, farebnosti a konštrukčného riešenia                 
                                                                                          
                                                      - u rozmerov, ktoré nie
sú definované rozsahom "od - do" sa pripúšťa tolerancia 
o mínus 2% od požadovaného rozmeru.

platí pre všetky položky č. 1 až č. 14

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- vyobrazenie  a presné rozmery ponúkaného tovaru- vzorkovník látok s farebnou škálou a materiálovo-technickou 
charakteristikou - rozpis jednotkovej ceny bez DPH a s DPH, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis ceny je 
dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre, ceny sú platné ako maximálne),

Dodávku tovaru žiadame realizovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod., vopred avizovať.

Dodávateľ ponúkne nový, doposiaľ nepoužitý tovar s parametrami a vlastnosťami podľa vyššie uvedenej technickej 
špecifikácie predmetu

Cena sa rozumie vrátane montáže a dopravy na miesto plnenia určené Objednávateľom (adresa sídla Objednávateľa z Kúpnej
zmluvy). Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.

Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného 
platobného styku bez zálohovej platby.

V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
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Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje 
nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom a ak dodávateľ mešká so 
splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

p.č.14-kreslo1.jpg p.č.14-kreslo1.jpg

p.č.14-kreslo2.jpg p.č.14-kreslo2.jpg

p.č.14-kreslo3.jpg p.č.14-kreslo3.jpg

p.č.12- knižnica.jpg p.č.12- knižnica.jpg

p.č.11-závesna polica.png p.č.11-závesna polica.png

p.č.9-kreslo.png p.č.9-kreslo.png

p.č.7-konferenčný stolík obdlznik.jpg p.č.7-konferenčný stolík obdlznik.jpg

p.č.5-uzamykatelna skrina.png p.č.5-uzamykatelna skrina.png

p.č.4-kontajner.jpg p.č.4-kontajner.jpg

p.č.2-rokovaci stol.jpg p.č.2-rokovaci stol.jpg

p.č.13-podložka.jpg p.č.13-podložka.jpg

p.č.6-konferencný stolík ovál.jpg p.č.6-konferencný stolík ovál.jpg

p.č.10-podstavec pod monitor.jpg p.č.10-podstavec pod monitor.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Námestie mieru 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.12.2020 14:00:00 - 16.12.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 500,00 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.
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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 13.11.2020 11:42:02

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

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