
Kúpna zmluva č. Z201816813_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: 0517081302

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TABRIS PLUS, s.r.o.

Sídlo: Strojnícka 2434/1, 08006 Prešov, Slovenská republika

IČO: 47651130

DIČ: 2023999197

IČ DPH: SK2023999197

Číslo účtu: SK6675000000004020481145

Telefón: 0911511553

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia 

Kľúčové slová: rokovací stôl, konferenčná stolička, kancelárska stolička, kancelárske kreslo, nábytok

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 : Rokovací stôl Square prípadne ekvivalent; 
farebné prevedenie dosky čerešňa; rozmery dosky: š x h
(mm) 2000 x 900; výška stola 740 mm; stolová doska z 
laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm s ABS 
hranami vo farbe dekoru; podnož stolov zo štvorcových 
profilov; povrchová úprava kovových častí práškovým 
vypaľovaným lakom v odtieni striebro sivá, možnosť 
stolov umiestniť ich ľubovoľne vedľa seba

ks 6

Pol. č. 2 :  Konferenčná stolička WIRO prípadne 
ekvivalent s opierkami rúk, farba červená, kovová 
zváraná podnož s povrchovou úpravou chrómovaním, 
výplň čalúnenia z vysokohustotnej peny; čalúnené 
sedadlo a operadlo, odolnosť látky 100000 cyklov, 
nosnosť stoličky 150 kg, celková výška 90 cm, výška 
sedadla 46 cm, hĺbka sedadla 51 cm, šírka sedadla 47 
cm, výška područky nad sedadlom 21 cm

ks 22
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Pol. č. 3 :   Konferenčná stolička STYL ARM CHROM 
prípadne ekvivalent, chrómová povrchová úprava 
konštrukcie, čalúnený sedák a operadlo v zelenej farbe, 
plastové podpierky rúk, rozmery: celková výška 83 cm, 
výška sedadla 48 cm, hĺbka sedadla 44 cm, šírka 
sedadla 50 cm

ks 12

Pol. č. 4 : Kancelárska stolička PUNKT ergo GTS 
prípadne ekvivalent; pohodlné ergonomicky tvarované 
sedadlo a operadlo; možnosť operadla zámku vo 
zvolenej polohe; nastaviteľná výška operadla; plynule 
nastaviteľná výška stoličky s pneumatickým výťahom; 
čalúnenie: látka Bondai v čiernej farbe, odolnosť 
poťahovej látky voči predreniu min. 150000 cyklov; 
plastový čierny kríž, nosnosť stoličky min. 100 kg; 
rozmery: celková výška 97-119 cm, výška sedadla 45-58
cm, hĺbka sedadla 45-51 cm, šírka sedadla 47 -50cm, 
výška područiek 23 cm

ks 15

Pol. č. 5   Kancelárske kreslo Lugo prípadne ekvivalent, 
farba čierna, čalúnené do ekologickej kože, výplň 
čalúnenia z vysokohustotnej tvarovanej peny, ergonómia
s jemne tvarovanou bedrovou opierkou, kríž s 
povrchovou úpravou chrómovaním s univerzálnymi 
kolesami, hojdací mechanizmus s nastavením protiváhy 
sediaceho s aretáciou v základnej polohe, výškové 
nastavenie pomocou plynového piestu v kovovom 
puzdre, opierky rúk kovové s povrchovou úpravou 
chrómovaním, horná časť čalúnená v rovnakom 
materiáli,

ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pre pol. č. 5.
nosnosť 150 kg, celková výška 116-126 cm, výška sedadla 47-57 
cm, hĺbka sedadla 51 cm, šírka sedadla 50 cm, výška područky 
nad sedadlom 21 cm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane montáže a dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami bez DPH a s DPH zaokrúhlené max na 2 
desatinné miesta do 3 dní od uzavretia zmluvy; na faktúre požadujeme uviesť jednotkovú cenu vrátane DPH

dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7,00 do 15,00 hod.

požaduje sa, aby sa úhrada za plnenie realizovala bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej 
objednávateľovi v deň dodania tovaru.

požaduje sa, aby zmluvná cena predmetu plnenia bola konečná s DPH - zahŕňala náklady na dopravu na miesto určenia, 
vyloženie tovaru do budovy.

požadujeme záručnú dobu min. 24 mesiacov

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, vrátane lehoty dodania uvedenej vo vygenerovanej zmluve 
EKS, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar s parametrami a vlastnosťami podľa vyššie uvedenej technickej špecifikácie predmetu

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

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
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Položka č. 1 
-rokovaci-stol-square-2000-x-900-mm-ceresna.jpg

Položka č. 1 
-rokovaci-stol-square-2000-x-900-mm-ceresna.jpg

Položka č. 2 - Stolička Wiro.jpg Položka č. 2 - Stolička Wiro.jpg

Položka č. 3 - konferencna-stolicka-styl-arm-chrom.jpg Položka č. 3 - konferencna-stolicka-styl-arm-chrom.jpg

Položka č. 4 - kancelárska stolička.jpg Položka č. 4 - kancelárska stolička.jpg

Položka č. 5 - kancelarske-kreslo-lugo-cierna-original.jpg Položka č. 5 - kancelarske-kreslo-lugo-cierna-original.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:

23.04.2018 08:30:00 - 09.05.2018 14:30:00

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 707,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 649,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2018 12:18:01

Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
TABRIS PLUS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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