
Kúpna zmluva č. Z201927828_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Michalovce Krymská 5
Sídlo: Krymská 5, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 17080762
DIČ: 2021635671
IČ DPH: nie sme platcom
Číslo účtu: SK5656000000004250422001
Telefón: 0566435879

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LINEA SK spol. s r.o.
Sídlo: Bojnická 10, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35716932
DIČ: 2020228155
IČ DPH: SK2020228155
Číslo účtu: SK59 1100 0000 0026 2700 6210
Telefón: 02 4342 3707

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Školská keramická  tabuľa zelená
Kľúčové slová: tabuľa, školská, keramická, zelená
CPV: 30195000-2 - Tabule; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30195500-7 - 

Kriedové tabule alebo príslušenstvo
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Školská keramická  tabuľa zelená

Funkcia

Tabuľa na písanie a kreslenie kriedou,  s zdvíhacím mechanizmom uchyteným na stenu, s odkladacou poličkou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

zelená keramická tabuľa - rozmer 2000 x 1200 mm ks 1

 zdvíhací stojan na tabuľu, uchytenie na stenu ks 1

odkladacia polička na tabuľu dlžka min 120 cm ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ konštrukcie tabule: jednodielna, s odkladacou lištou, montáž na stojan so zdvíhacím 
mechanizmom 

Typ konštrukcie tabule: hliníkový rám povrchovo upravený , zaoblenými plastovými rohmi 

Keramický povrch tabule: tvrdý a oteruvzdorný, odolný voči poškriabaniu a chemikáliám, 
vhodný na použitie  a kriedy

Keramický povrch: kvalitný povrch zaručuje dobrý kontrast a nezanecháva stopy 
zmazaného popisu

Farba tabule: zelená
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Typ stojana na tabuľu: zdvíhací stojan z hliníkových profilov, uloženie pohyblivých častí v 
guličkových ložiskách, reťazový prevod

Typ poličky:
odkladacia polička hliníkový profil 10x10cm s dĺžkou min. 120 cm, 
plastové bezpečnostné koncovky, vhodná na uchytenie na tabuľu 
opísanú vyššie

Súčasť dodávky: všetok montážny materiál potrebný na zmontovanie poličky na 
tabuľu a tabule na stojan a na stenu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena tovaru, materiálu  je vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane inštalácie, montáže na mieste plnenia

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

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 
(ďalej len „kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších
parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

V prípade, ak dodávateľ (ďalej len „predávajúci“) ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním 
predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a 
výbave.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Krymská č. 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.09.2019 08:45:00 - 27.09.2019 08:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

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

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 505,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 606,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.09.2019 08:24:01

Objednávateľ:
Základná škola Michalovce Krymská 5
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LINEA SK spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2019-09-18T08:24:01+0200
	EKS PDF PODPIS




