Kupna zmluva e .2201528685_Z
Uzatvoren5 v zmysle 5409 a nasl. Obchodn6ho zSkonnika

l. Zmluvn6 strany

1.1

Objedn6vatet:
Obchodn6

meno:

Sidlo:

reo:
Dle :

Z6kladn6 Skola
Sadov5 620, 90501 Senica, Slovensk6 republika
3182770s
2021077696

IE DPH:

eislo ridtu:

Tel:
1.2

0346512910

Dod6vatel:

meno:
Sidlo:
teo:
Dle:
tC opH:
Obchodn6

Daffer spol. s r. o.

Vdel6rska 1, 97101 Prievidza, Slovensk6 republika
36320439
2021592518
sK2021592518

eislo odtu:

Tel:

0903284701

ll. Predmet zmluvy

2.1

VSeobecn6 Specifik6cia predmetu Zmluvy:

N6zov:
Kfrldov6 slov6:
CpV:
Druh/y:
Kateg6ria sluZieb:
2.2

Pocitacovf st6l -katedra na notebook
Poditadovf stOl
39134100-1 - Poditadov6 stoly;60000000-8 - Dopravn6 sluzby (bez prepravy odpadu)
Tovar; SluZba
2. SluZby pozemnej dopravy, vr6tane slu2ieb pancierovfch automobilov a kuri6rskych sluZieb okrem
prepravy poitovf ch z6sielok

Funkdn6 Specifik6cia predmetu Zmluvy:

.

Katedra s uzamykatefnou skrinkou na notebook

. Jednoduch6 uzamykanie v skrinke po ukondeni vyudovacej hodiny bez potreby nosit' notebook a opdtovne odp6jat

a

zap6jat' k6ble

. Jednoduch6 vysunutie notebooku do roviny pracovnej dosky

2.3

Technick6 5pecifik6cia predmetu Zmluvy:

Mhtmlln

M

mum

Prasna

f:ii$hlck*-i.lasfiioff

J6dn

Katedra na notebook 720x600mm so z6suvnfm modulom bez z6suvky

ks

5

Katedra na notebook 1300x600mm so z6suvnfm modulom vlavo so
zdsuvkou

ks

1

Hodnoh

tfftrylosri$t$

(atedra na notebook

kovov6 konitrukcia z plochoov6lu 50 x 30 mm

Katedra na notebook

nohy zakonden6 4 vetkoplo5nfmi klz6kmi, ktor6 tlmia hluk a
nepoSkodzujrl podlahu
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Katedra na notebook

vrchn6 doska katedry s oblfmi rohmi hnlbky 18 mm, ABS
hrana 2mm

Katedra na notebook

1 x uzamykateln! 0loZnf priestor s vlsuvnou doskou do
roviny pracovnej dosky na notebook
pracovn6 plocha na z6suvnom module pod notebookom v
rozmere 505 x 330 mm

Katedra na notebook
Katedra na notebook

krycia doska nad z6suvnfm modulom v rozmere 527 x 506
mm

Katedra na notebook

krycia doska je odklopn6 a z6suvn6 vertik5lne do katedry

Katedra na notebook

modulje uzamykatelnf s moZnost'ou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odp6jania od sieti

Katedra na notebook

v module s0 2 priechodky na pripojovacie k6ble

Katedra na notebook

farba konStrukcie-modrA

2.4

Osobitn6 poZiadavky na plnenie:

N6zov
PoZaduje sa aby dod6vatel do S-ch pracovnfch dni odo dia idinnosti zmluvy predlo2il objedn6vatetovi bezplatne vzorku tovaru
1ks Kaiedra na notebook 720x600mm so z6suvnfm modulom bez z6suvky ktor6 bola predmetom zmluvy.

:

AZ po odsuhlaseni kvality parametrov vzorky objedn6vatelom, postripi objedn6vatet dod6vatefovi z6vdznt objedn6vku.

V pripade, ie dod6vatet predloii objedndvatelovi vzorku tovaru ktore nezodpoved6 popisu a technickej Specifik6cii podta popisu v
predmete z{kazky md objedn6vatel pr6vo zruiit zmluvu a postupovat v zmysle obchodnfch podmienok elektronick6ho trhoviska.
Obstar6vateI neposkytuje preddavky.
K fakture bude doloZen! dodaci list, kde bud0

jednotkovi cenu prislu6nej poloZky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovrj cenu

prisluSnej poloZky bez DPH, s DPH.

Vr6tane dopravy na miesto plnenia
N6zov

2.5

.rDrsn

Prilohy opisn6ho formul6ra Zmluvy:

Popis

Ntuovst

Katedra na notebook 1300x600 mm

Katedra na notebook lava so zasuvkou.jpg

(atedra na notebook 720x600 mm

Katedra na notebook .jpg

lll. Zmlwn6 podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:

St6t:
Kraj:

Slovensk6 republika
TrnavskyT

Senica

Obec:
Ulica a dislo:
3.2

Senica

Sadov6 620

eas / lehota plnenia Zmlwy:
2.11,2015'l 1:00:00 - 5.1 1.2015 13:00:00

3.3

Dod6van6mnoZstvo/rozsahzmluvn6hoplnenia:

Jednotka:
MnoZsWo:

ks

6,0000
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Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvné cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 886,50 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 063,80 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.10.2015 10:38:07
Objednávateľ:
Základná škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Daffer spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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