
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

ICO: 

DIC: 

ICDPH: 

Císlo účtu: 

Telefón: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ : 

IČDPH: 

Číslo účtu : 

Telefón: 

Kúpna zmluva č. 2201929757 _Z 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

športová 11 , 94701 Hurbanovo, Slovenská republika 

00352314 

2021029472 

SK77 8180 000000 7000 30 63 35 

+4210357603200 

Lucia Hucíková - ŠKOLAélK MAJO 

Pekárenská 277, 02801 Brezovica, Slovenská republika 

47880775 

1072519195 

SK 1072519195 

SK8909000000005061196986 

0907 708 817 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Kancelársky nábytok 

Kľúčové slová: písací stôl, stolička, kancelársky nábytok 

CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie; 39112000-0 
- Stoličky; 39200000-4 - Zariadenie interiéru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Zoznam položiek: 

1. Písací stôl s nadstavcom a úložným priestorom 

2. Kancelárske kreslo 

3. Zostava kancelárskeho nábytku 

Položka č. 1: Písací stôl s nadstavcom a úložným priestorom 

Funkcia 

nábytok do sesterskej izby, k používaniu PC s príslušenstvom a odkladaniu zdravotníckej dokumentácie 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

písací stôl s nadstavcom a úložným priestorom (THEMA ks 1 
2 alebo ekvivalent) 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

písací stôl s nadstavcom, s veľkým úložným priestorom z 3 dverí, 1 zásuvky a výsuvom na klávesnicu s početnými 
pozostáva: priečinkami na knihy, zakladače a časopisy 

rozmery (š/v/h) 160 x 153,4 x 60 cm 

prevedenie v dekore dub Sonoma v kombinácii s bielou 
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Položka č. 2 : Kancelárske kreslo 

Funkcia 

pohodlnému sedu pri práci s počítačom 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

kancelárske kreslo (EDAM alebo ekvivalent) ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

rozmery (š/v/h) 62 x 94-106 x 62 cm 

výška sedu 39-46 cm 

hľbka sedu 45cm 

váha 12,5 kg 

konštrukcia oceľová prekrytá čiernym plastom 

sedák polstrovaný a prešívaný, poťah biela ekokoža 

podrúčky čierne z tvrdého plastu 

pojazdné na kolieskach áno 

nastaviteľnosť áno 

nosnosť min. 100 kg 

Položka č. 3: Zostava kancelárskeho nábytku 

Funkcia 

nábytok pre zdravotnú sestru 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Zostava kancelárskeho nábytku (IMPRESS 1 alebo zostava 1 
ekvivalent) 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

N Skriňa vysoká "Javor" 4 police, dolná časť do výšky 74,2 cm dvere s kovovými úchytkami 

rozmery 74 x 37 x 190 cm 

hrúbka vrchnej dosky 22mm 

nosnosť 20 kg 

nožičky nastaviteľné 

B/ Sriňa vysoká s dvomi dvermi "Javor'' 4 police, po celej dľžke skrine dvere s kovovými úchytkami 

rozmery 7 4 x 37 x 190 cm 

hrúbka vrchnej dosky 22mm 

nosnosť 20 kg 

nožičky nastaviteľné 

Cl Kancelársky stôl "Javor" s drevenou podnožou 

rozmery 140 x 80 x 76 cm 

doska laminovaná drevotrieska, hrúbka vrchnej dosky 22 mm 

nožičky nastaviteľné 

D/ Kancelársky stôl "Javor" s drevenou podnožou, nastaviteľnými nožičkami 

rozmery 80 x 60 x 76 cm 

doska laminovaná drevotrieska, hrúbka vrchnej doska 22 mm 

E/ Spojovací prvok "Javor" na spojenie dvoch stolov do tvaru L 

rozmery 80 x 60 x 76 cm 

doska laminovaná drevotrieska. hrúbka 22 mm 

noha chrómová, nastaviteľná 
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F/ Pojazdný kontajner "Javor" s kolieskami 

rozmery 40,6 x 50, 1 x 66,5 cm 

zásuvky 4 ks 

doska hrúbka vrchnej dosky 22 mm 

nosnosť 15 kg 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

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 

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar 

Termín dodania: najneskôr do 15 dní od uzavretia zmluvy 

Termín dodania žiadame oznámiť min. 2 dni vopred 

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní poškodeného, nekompletného alebo iného tovaru neprevziať tento tovar 

Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu 

Požaduje sa záruka min. 24 mesiacov 

Fakturácia sa uskutoční po dodaní celého množstva tovaru, doba splatnosti 14 dní od obdržania Fa -
Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

písací stôl s nadstavcom.pdf písací stôl s nadstavcom.pdf 

kancelárska stolička .pdf kancelárska stolička.pdf 

kancelárska zostava.pdf kancelárska zostava.pdf 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica: 

Slovenská republika 

Nitriansky 

Komárno 

Hurbanovo 

Športová 11 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

24.10.2019 12:33:00 - 30.10.2019 12:34:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 3,0000 

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 
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F/ Pojazdný kontajner "Javor" s kolieskami 

rozmery 40,6 x 50, 1 x 66,5 cm 

zásuvky 4 ks 

doska hrúbka vrchnej dosky 22 mm 

nosnosť 15 kg 
- --

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 
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Nový, doposiaľ nepoužitý tovar 

Termín dodania: najneskôr do 15 dní od uzavretia zmluvy 

Termín dodania žiadame oznámiť min. 2 dni vopred 

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní poškodeného, nekompletného alebo iného tovaru neprevziať tento tovar 
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Fakturácia sa uskutoční po dodaní celého množstva tovaru, doba splatnosti 14 dní od obdržania Fa 
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Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

písací stôl s nadstavcom.pdf písací stôl s nadstavcom.pdf 

kancelárska stolička . pdf kancelárska stolička.pdf 

1 kancelárska zostava.pdf kancelárska zostava.pdf 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 
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Slovenská republika 

Nitriansky 

Komárno 

Hurbanovo 

Športová 11 

3.2 čas / lehota plnenia zmluvy: 

24.10.2019 12:33:00- 30.10.201912:34:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 3,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 916,66 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 099,99 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 3.6, 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 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 07.10.2019 13:08:02 

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

Dodávateľ: 
Lucia Hucíková - ŠKOLÁélK MAJO 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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