
Kúpna zmluva č. Z201843995_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: SIKERS SVIT, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 15, 05921 Svit, Slovenská republika
IČO: 46730702
DIČ: 2023558350
IČ DPH: SK2023558350
Číslo účtu: SK65 0200 0000 0030 3584 7256
Telefón: 052 7756520

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Podlahové vybavenie
Kľúčové slová: koberec, vinilová podlaha, nivelačný poter
CPV: 39531000-3 - Koberce; 44112200-0 - Podlahové krytiny
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. KOBEREC

2. NIVELAČNÝ POTER S PENETRAČNÝM NÁTEROM

3. SOKLOVÁ LIŠTA PRE KOBEREC

4. VINYLOVÁ PODLAHA

5. SOKOLOVÁ LIŠTA PRE VINYLOVÚ PODLAHU

Položka č. 1: KOBEREC

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Typu ako FLOTEX PRINSTRIPE alebo ekvivalentný m2 85,58

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Farba – ako FLOTEX PRINSTRIPE WESTMINISTER 
T565003 alebo ekvivalentná; Rozmery: 50 cm x 50 cm; 
Zloženie: cca 80 miliónov vlákien nylonu 6.6/m2; Hrúbka
(podľa ISO 1765) od 5,0 mm do 5,4 mm; Trieda záťaže 
(podľa EN685) – min. trieda 33;  Rozmerová stálosť 
(podľa ISO 2551 / EN 986) – max. 0,21 %; Odolnosť 
voči opotrebeniu (podľa EN1307) –Min. 1000 cyklov; 
Odolnosť voči kolieskam (podľa EN 985) –min. r = ≥ 2.4 
pri trvalom používaní; Farebná stálosť – min. 6 podľa 
EN-ISO 105-B02; Absorpcia zvuku – min. 0,1 podľa ISO 
354

Platí pre pol. č. 1

Protišmykovosť – min. DS: ≥ 0.30 podľa EN 
13893;Protišmykovosť za mokra/za sucha: R13;Tepelný 
odpor – max. 0.040 m2 K/W podľa ISO 8302;Splňujúci 
vodeodolnosť podľa EN 1307 příloha G;

Platí pre pol. č. 1

Položka č. 2: NIVELAČNÝ POTER S PENETRAČNÝM NÁTEROM

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nivelačný vyrovnávací poter - samonivelačný;s obsahom
sklenených vlákien ( určený pod drevené podlahy); m2 93,66

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tuhnutie - min. s nízkym pnutím;Pevnosť v tlaku – podľa
príslušných noriem;Hrúbka vrstvy - od 4 mm do 5 
mm;Pochôdznosť – po 24 hod.;Vhodný - min. pre 
kladenie kobercov a podláh;Penetračný náter 
jednokomponentný (penetruje a vypĺňa podklad v 
jednom kroku), nevyžaduje pridanie piesku - je vhodný 
na savé, aj nesavé podklady, veľmi nízky obsah emisií, 
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D1 typu ako 
Europrimer Fill 070 alebo ekvivalentný;

Platí pre pol. č. 2

Položka č. 3: SOKLOVÁ LIŠTA PRE KOBEREC

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Podkladová soklová lišta vhodná na vlepenie dielov 
položky č. 1 m 38,2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba - podľa farby položky č. 4;Materiál - plast;Výška - 
od 59 mm do 61 mm; Platí pre pol. č. 3

Položka č. 4: VINYLOVÁ PODLAHA

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vinylová podlaha typu ako GERFLOR CREATION 55 
CLIC SYSTEM – (tzv. vrchný zámok) ITERLOCKING 
CLIPSABLE KLIKSYSTEM alebo ekvivalentný

m2 21,3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Farba – ako GERFLOR CREATION 55 CLIC SYSTEM 
BALLERINA alebo ekvivalentná;Hrúbka (podľa EN 428) 
– od 4,8mm do 5,1 mm;Hrúbka nášľapnej vrstvy ( podľa 
EN 429) -od 0,52 mm do 0,57 mm; vznik elektrického 
náboja podľa EN 1815 –max. 2 kV; Oteruvzdornosť 
podľa EN660.2 – max. 2 mm3; Rozmerová stálosť podľa
EN434 – max. 0,15 %; Odolnosť voči bodovej záťaži 
podľa EN433 – max. 0,1 mm; Odolnosť voči kolieskam –
min. OK podľa EN425;Stála farebnosť – min. 6 stupňov 
podľaEN 20 105 - B02;  Podľa EN 14041 – odolnosť voči
sklzu min. DS ;- antistatická úprava;- vhodné na 
podlahovévykurovanie

Platí pre pol. č. 4

Položka č. 5: SOKOLOVÁ LIŠTA PRE VINYLOVÚ PODLAHU

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Soklová lišta pre vinilovú podlahu m 21,7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ - MDF soklová lišta;Farba - podľa farby položky č. 
4;Výška - od 59 mm do 61 mm; Platí pre pol. č. 5

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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.

Dodanie tovaru vrátane dopravy, vynesenia a inštalácie (montáže) na mieste plnenia, odvozu obalov, v ktorých bude predmet 
zákazky dopravený. Tovar musí byť dodaný nový - nepoužívaný. Inštalácia resp. montáž v sebe zahŕňa: - montáž podlahových
krytín (pokládka koberca a vinylovej podlahy) o výmere 93,66 m2;- montáž nivelačného poteru o výmere 93,66 m2; - montáž 
soklovej lišty k vynilovej podlahe; - montáž soklovej lišty ku kobercu vrátane vlepenia koberca;

Cenu pokládky koberca zahrnúť do ceny položky č. 1 koberec;  Cenu pokládky vinylovej podlahy zahrnúť do ceny položky č. 4 
vynilová podlaha;  Cenu montáže nivelačného poteru zahrnúť do ceny položky č. 2 nivelačný poter;  Cenu montáže soklovej 
lišty k vynilovej podlahe zahrnúť do ceny položky č. 5 soklová lišta pre vynilovú podlahu; Cenu montáže soklovej lišty ku 
kobercu zahrnúť do ceny položky č. 3 soklová lišta pre koberec;

Zákazka je čiastočne financovaná z prostriedkov EÚ. Pre zákazku preto prednostne platia Osobitné ustanovenia o Zákazkách 
financovaných z fondov EÚ uvedených v Obchodných podmienkach elktronického trhoviska.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacého s dodávaným tovarov, službami a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly 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.

Dodávateľ môže začať plniť zákazku až po kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly vykonanej zo strany RO/SO. 
Požadované plnenie najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prijímateľovho oznámenia kladného výsledku kontroly 
dodávateľovi.

Tovar môže byť dodaný až po jeho odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie technickej špecifikácie. Na posúdenie 
technickej špecifikácie je dodáveteľ povinný do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť (poslať): typové označenie tovarov 
(položiek), ktoré sú predmetom plnenia a detailnú obrazovú ukážku každého ponúkaného tovaru (položky);  podrobnú 
špecifikáciu;  opis technických vlastností jednotlivých tovarov (položiek) zákazky; jednotkovú cenu každej položky v členení 
cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH; podrobný aktualizovaný rozpočet pred dodaním predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť dve faktúry: 1.  Faktúru osobitne pre položku č. 1 (Koberec); 2.  Faktúru na ostatné položky a 
súvisiace náklady zákazky - doprava, vynesenie, odvoz obalov a pod.

Pri preberaní predloží dodávateľ dodací list, s uvedením jednotkových cien za každú položku; dodací list potvrdený 
objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy, bude podkladom pre fakturáciu.

K faktúram žiadame doložiť dodací list s rozpisom jednotkových cien v členení cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH 
jednotlivých požadovaných typov (položiek) zákazky.

Súčasťou dodacieho listu dodávateľa a faktúry k položke č. 1 musí byť číslo súvisiaceho projektu v ITMS.

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

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

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.

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: Námestie mieru 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2018 09:00:00 - 28.12.2018 12:00:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , 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: 7 699,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 238,80 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.10.2018 09:38:02

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

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