
Kúpna zmluva č. Z20205234_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Sídlo: Krosnianska 4, 04022 Košice, Slovenská republika
IČO: 35546875
DIČ: 2021676998
IČ DPH:
Číslo účtu: SK6556000000000502980002
Telefón: +421556715719

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Sídlo: Jasovská 3/a, 85107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17327547
DIČ: 2020293176
IČ DPH: SK2020293176
Číslo účtu: SK0302000000001830876057
Telefón: 0918744143

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Šatňová skrinka
Kľúčové slová: Šatňová skrinka, vybavenie šatní
CPV: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Šatňová skrinka s troma samostatnými boxmi

Funkcia

vybavenie šatne, odkladanie osobných vecí

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet boxov ks 3

výška cm 130 150

šírka cm 90

hĺbka cm 45

šírka boxu cm 30

výška sokla cm 8 15

hrúbka plechu mm 0,8

výška priestoru na obuv vymedzeného dolnou policou cm 20 22

vzdialenosť medzi policou oddeľujúcou priestor na obuv 
a ďalšou policou (výška priestoru na školskú tašku) cm 60 65

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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materiál skrinky (korpus, dvere, police) oceľový plech

povrchová úprava prášková metóda

farba korpusu RAL 1001 alebo svetlo sivá

farba dvierok RAL 6008 alebo RAL 1018

grafický motív podľa vlastného návrhu zákazníka na 
dvierkach tovar musí mať

spôsob zamykania boxov cylindrický zámok s dvomi kľúčmi

generálny kľúč , ktorý umožní otvorenie všetkých 
skriniek tovar musí mať

vetracie otvory na dvierkach tovar musí mať

vešiaková tyč, na ktorej sú háčiky tovar musí mať

polica oddeľujúca priestor na obuv tovar musí mať

dve menšie horné police  (cca 1/2 šírky boxu) tovar musí mať

plastová vyberateľná podložka na obuv výšky min. 3 cm tovar musí mať

stav pri dodaní zmontované skrinky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

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

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platným STN EN normami týkajúcimi sa 
predmetu zákazky.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného 
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa požadované kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať Objednávateľ možnosť tovar vrátiť 
Dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady Dodávateľa.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od Zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek technickej, alebo 
osobitnej požiadavky, sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, Objednávateľ tovar neodoberie a vystaví 
negatívnu referenciu.

Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov je nemá vplyv na význam a 
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

skrinky-umiestnenie_polic.png skrinky-umiestnenie_polic.png

skrinka-foto.png skrinka-foto.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice III
Obec: Dargovských Hrdinov
Ulica: Krosnianska 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.03.2020 08:00:00 - 31.03.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks (1 ks = 1 skrinka s troma boxmi)
Požadované množstvo: 100,0000

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: 17 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 900,00 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.

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 17.03.2020 08:46:02

Objednávateľ:
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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