
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

ICO: 

DIC: 

ICDPH: 

Císlo účtu: 

Telefón: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu : 

Telefón: 

Kúpna zmluva č. Z201832728_Z 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

športová 11 , 94701 Hurbanovo, Slovenská republika 

00352314 

2021029472 

SK77 8180 000000 7000 30 63 35 

+4210357603200 

DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 

Obchodná 9/17, 07801 Sečovce, Slovenská republika 

44845685 

202 284 6760 

SK 202 284 6760 

SK93 0200 0000 0026 1871 1153 

0917 631 423 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Lavička vonkajšia 

Kľúčové slová: Lavička , lavica, liatinová, záhradná, vonkajšia 

CPV: 39113600-3 - Lavičky; 39113200-9 - Lavice s operadlom; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Položka č. 1: Lavička vonkajšia 

Funkcia 

Lavičky do parku pre pohodlie klientov v zariadení sociálnych služieb. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Lavička liatinová ks 20 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

dlžka 157 cm 

šírka 65cm 

výška 73 cm 

váha 45 kg 

bočnice 
z liatiny, natreté základnou farbou na liatinu a dvoma nátermi 
čiernej farby 

dosky 
masívne zo smreku s hrúbkou 3,2 cm, zrazené hrany zo všetkých 
strán 

stabilná, pohodlná lavička s tvarovaným sedákom a 
operadlom 

Strana 1 z 3 



dosky lavíc sú chránené prostriedkom proti plesniam a 
dvoma nátermi lazúrou vo farbe dub 

možnosť priskrutkovania štyroch nôh na betón alebo 
asfalt 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane inštalácie a dopravy na miesto plnenia. 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy, s uvedením záručnej doby min. 24 mes. 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Dodávateľ dodá tovar nový, nepoužitý, nepoškodený v štandardnej kvalite, s požadovanými parametrami - v pracovných 
dňoch v čase od 7.30 do 13.00 hod. 

Požaduje sa predložiť Certifikát, funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie 
minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky do 7 pracovných dní od účinnosti Zmluvy. 

Požaduje sa dlhodobá životnosť a funkčnosť. 

Ak objednávateľ zistí pri prevzatí predmetu zmluvy vadu, je oprávnený jeho prevzatie odmietnuť. 

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

Fakturácia sa uskutoční po dodaní tovar, doba splatnosti je 30 dní od obdržania Fa. 

Termín dodávky žiadame oznámiť min. 2 dni vopred. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z .. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa§ 7 a/alebo§ 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z„ 

Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

1 Popla 
la,;čka.jpg 

1 Názov súboru 
la,;čka.jpg 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica: 

Slovenská republika 

Nitriansky 

Komárno 

Hurbanovo 

Športová č. 11 

3.2 čas / lehota plnenia zmluvy: 

25.09.201813:56:00 - 28.09.2018 13:56:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 20,0000 
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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. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 639,99 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpeUOpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 10.08.2018 14:52:00 

Objednávateľ: 
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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