
Obchodné meno:

Zmluva o dielo č. Z201614893_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Drážovská 14, 95012 Nitra, Slovenská republika

00162370

2021062538

SK5181800000007000309325

0377922002

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK3552000000000006625108

SK2020161066

2020161066

36553859

Hadovská 870, 94501 Komárno, Slovenská republika

ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

00421905450130

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Výmena nábytku v izbách školského internátu

Názov: Výmena nábytku v izbách školského internátu

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Interiérové vybavenie izieb v školskom internáte pre žiakov na 2. - 7. poschodí•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

42ks 1. Šatníková skriňa 3-dielna, uzamykateľná

42ks2. Potravinová skriňa široká, 1-dverová s poličkami, uzamykateľná

42ks3. Skriňa na pomôcky  3-dielna, uzamykateľná

180ks4. Váľanda vyklápacia s odkadacím priestorom  so zosilnenou ložnou
doskou a s odnímateľným matracom

210ks5. Stolička z masívu čalúnená

42ks6. Stôl 1200 x 800

42ks7. Šatníková skriňa 2-dielna uzamykateľná
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42ks8. Potravinová skriňa úzka, 1-dverová s poličkami,       uzamykateľná

42ks9. Skriňa na pomôcky 2-dielna, uzamykateľná

42ks10. Stôl 800 x 800

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

výška: 2000 mm x šírka: 1200 mm x hĺbka: 600 mm /
nábytkový zámok

1.  Šatníková skriňa 3-dielna, s poličkami, uzamykateľná
/obrázok č. 1 - príloha 1/

 materiál DTDL Bučina, drevodekor Buk bavaria, Hr.18mmMateriál

hrany skrine ohranené páskou Hranipex ABS  22x2 mmhrany skrine

každý diel skrine je vybavený oválnou vešiakovou tyčou s
bočnými držiakmi a policami 2ks, šírka police 375 mm

vnútorný priestor na vešanie a ukladanie

na dverách skrine budú použité naložené závesy (Swell,
Donalo,Strong) s tlmením

závesy a kovania

pevné hliníkové nábytkové nožičky 45x45/100mmNožičky pod skriňu

kovová hrazda matný chróm rozteč 128mmÚchytky na skriňu

2ks police, šírka police 375 mm s ABS hranouPolice s ABS hranou

nastaviteľná výškaVrchná polica

pevne uchytená k bočným stenám skrineSpodná polica

každý diel skrine  uzamykateľný na nábytkový zámok
Strong so 4 kľúčmi

Uzamykanie

výška: 2000 mm x šírka: 500mm x hĺbka: 420mm2. Potravinová skriňa 1-dverová, široká, s poličkami, uzamykateľná
/ obrázok č. 2 - príloha 2 /

materiál  DTDL  Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.18 mmMateriál

hrany skrine ohranené páskou Hranipex ABS  22x2 mmhrany skrine

na dverách skrine budú použité naložené závesy (Swell,
Donalo,Strong) s tlmením

závesy

pevné hliníkové nábytkové nožičky 45x45/100 mmNožičky pod skrinku

kovová hrazda matný chróm rozteč 128 mmÚchytka

police s nastaviteľnou výškou, s ABS hranou, 5ks, šírka
police 463 mm

vnútro skrine

 nábytkový zámok Strong s 3 kľúčmiUzamykanie

Rozmery: výška: 2000 mm x šírka: 1200 mm x hĺbka 420
mm

3. Skriňa na pomôcky 3-dielna, s poličkami, uzamykateľná
/ obrázok č. 3 - príloha 3 /

materiál DTDL Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.18mmMateriál:

ohranené páskou Hranipex ABS  22x2 mmHrany skrine

použité naložené závesy (Swell, Donalo,Strong) s tlmenímzávesy a uchytenia

pevné hliníkové nábytkové nožičky 45x45/100mmNožičky pod skrinku

kovová hrazda matný chróm rozteč 128mmÚchytky na skrinku

horná  1/3  skrine otvorená s spodné 2/3 uzavreté
uzamykacími dvierkami

Delenie skrine

V každom diely skrine v  hornej časti 1 polica s
nastaviteľnou výškou, v spodnej časti 4 police
snastaviteľnou výškou, šírka políc je 375mm

Police s ABS hranou

nábytkový zámok Strong so 4 kľúčmiUzamykanie

Rozmery celkom: šírka: 850 mm x dľžka: 2050 mm x výška:
450 mm

4. Posteľ vyklápacia s odkladacím priestorom so zosilnenou ložnou
doskou,  s       a odnímateľným matracom
/ obrázok č. 4 - príloha 4 /

DTDL  Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.25mmMateriál

Materiál: pevná LDTD doska hrúbka 18 mm, na ktorú sa
upína matrac, s úchytom na otváranie

Doska v strede úložnej časti - rošt

do 150kgNosnosť váľandy
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Materiál:  Molitan v strednej hustote,  poťahová látka
pevnejšieho materiálu, hnedej farby, matrac odnímateľný
š.800 x dl.2000 x  v.150 mm.

Matrac

ohranené páskou Hranipex ABS  28x2mmHrany postele

Prispôsobený pre bezpečné vyklápanie a sklápanie ložnej
časti, posteľné výklopné kovanie bočné na 1-posteľ

Vaklápací a sklápací mechanizmus

v každom rohu váľandy / ochrana podlahy a váľandy pri
údržbe podlahy /

Zo spodnej časti ploché plastové ochranné podložky

čalúnená stolička / hnedé čalúnenie5. Stolička z masívu čalúnená
/ obrázok č. 5 - príloha 5 /

120 kgNosnosť stoličky

bukFarba dreva

textil, poťahová látka pevnejšieho materiálu, hnedej farby,
štandardnej odolnosti (30 000 cyklov)

Materiál sedadla

91 x 46 x 50,5 cmRozmery: v x š x h:

46 x 42 cmRozmery sedadla: š x h:

46 cmVýška sedadla:

drevo Buk, ukončené filcovými podložkami, ktoré tlmia hluk
a nepoškodzujú podlahu

Nohy stoličky

rozmery : dľžka 1200 mm x šírka 800 mm x ýška 735 mm 6. Stôl  1200 mm x 800 mm
/obrázok č. 6 - príloha 6 /

kovové nohy priemer 60mm, výška 710mmNohy

 DTDL  Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.25mmmateriál vrchnej dosky

hrany stola ohranené páskou Hranipex ABS 28x2mmHrany

Rozmery: výška: 2000 mm x šírka: 800 mm x hĺbka: 600
mm

7. Šatníková skriňa 2-dielna uzamykateľná
/obrázok č. 7 - príloha 7 /

naložené závesy (Swell, Donalo,Strong) s tlmenímzávesy a kovania

materiál DTDL Bučina, drevodekor Buk bavaria, Hr.18mmMateriál

ohranené páskou Hranipex ABS  22x2mmhrany skrine

každý diel skrine je vybavený oválnou vešiakovou tyčou s
bočnými držiakmi a policami 2ks, šírka police 372mm

vnútorný priestor na vešanie

šatníková skriňa bude stáť na hliníkových nábytkových
nožičkách 45x45/100mm

Nožičky pod skriňu

úchytka kovová hrazda matný chróm rozteč 128mmÚchytky na skriňu

každý diel skrine je vybavený  policami 2ks, šírka police 372
mm s ABS hranou

Police s ABS hranou

nastaviteľná výškaVrchná polica

pevne uchytená k bočným stenám skrineSpodná polica

nábytkový zámok Strong so 4 kľúčmiUzamykanie

Rozmery: výška: 2000 mm x šírka: 400mm x hĺbka: 420mm8.  Potravinová skriňa 1-dverová, úzka, s poličkami, uzamykateľná
/ obrázok č. 8  - príloha 8/

DTDL Bučina, drevodekor Buk bavaria, Hr.18mmMateriál

ohranené páskou Hranipex ABS  22x2mmHrany skrine

naložené závesy (Swell, Donalo, Strong) s tlmenímZávesy a kovania

na hliníkových nábytkových nožičkách  45x45/100mmNožičky pod skrinku

kovová hrazda matný chrom rozteč  128mmÚchytka

vnútro skrine je vybavené výškovo nastaviteľnými policami,
5ks, šírka police 363mm

Vnútro skrine

skriňa je uzamykateľná na nábytkový zámok Strong so 4
kľúčmi

Uzamykanie
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Rozmery: výška: 2000 mm x šírka: 800mm x hĺbka: 420mm9. Skriňa na pomôcky 2-dielna , s poličkami, uzamykateľná
/obrázok č. 9 - príloha 9 /

DTDL  Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.18mmMateriál

hrany skrine ohranené páskou Hranipex ABS 22x2mmHrany skrine

na dverách skrine sú použité naložené závesy (Swell,
Donalo, Strong) s tlmením

Závesy a uchytenia

skriňa na pomôcky stojí na hliníkových nábytkových
nožičkách  45x45/100mm

Nožičky pod skriňu

úchytka kovová hrazda matný chrom rozteč  128mmÚchytky

horná 1/3 otvorená, dolné 2/3 uzavreté uzamykacími
dvierkami

Delenie skrine

V každom diely skrine v  hornej časti 1 polica s
nastaviteľnou výškou, v spodnej časti 4 police
snastaviteľnou výškou, šírka políc je 372mm

Police s ABS hranou

každý diel skrine je uzamykateľný na nábytkový zámok
Strong so 4 kľúčmi

Uzamykanie

rozmery : dľžka 800 mm x šírka 800 mm x ýška 735 mm10. Stôl  800 mm  x 800 mm
/obrázok č. 10 - príloha 10 /

kovové nohy priemer 60mm, výška 710mmNohy

DTDL  Bučina, drevodekor Buk bavaria, hr.25mmMateriál vrchnej dosky

hrany stola ohranené páskou Hranipex ABS 28x2mmHrany

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na predmet zákazky do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy .

Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky v minimálne  uvádzanej špecifikácii, môže byť použitý ekvivalent s dodržaním
uvedených požiadaviek.

Objednávateľ požaduje osobnú obhliadku použitých materiálov a odsúhlasenie kvality prvého vyrobeného kusa z každého druhu
vyrábaného nábytku nábytku do 5 dní od podpísania zmluvy, aby sa zabezpečilo dodržanie technických požiadaviek.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržať dohodnutý termín dodania predmetu zákazky, pretože použitie nábytku je viazané ubytovacími
povinnosťami objednávateľa.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.

Ak objednávateľ zistí pri preberaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie výrobku.

Vrátane demontáže starého nábytku na 2. až 7. poschodí školského internátu.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane uloženia na miesto plnenia a skontrolovania nábytku po prevoze.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zabezpečenia vývozu nábytku na 2. až 7. poschodie školského internátu.

Vrátane montáže a rozmiestnenia nábytku priamo na izbách školského internátu.

Pri nedodržaní technických požiadaviek objednávateľ odstupuje od kúpnej zmluvy a vystavuje negatívnu  referenciu.

Za nedodržanie   technických požiadaviek uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky si objednávateľ voči dodávateľovi
môže uplatniť pokutu vo výške 500 ,- EUR za každý výrobok.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými
podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Zmluvná pokuta v bode 14. v osobitých požiadavkách na plnenie je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej
pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi.

UpresnenieNázov

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5
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Názov súboruPopis

potravinová skriňa 001.jpgObrázok č. 2 : Potravinová skriňa široká, 1-dverová s poličkami,
uzamykateľná

skriňa na pomôcky 3-dielna 001.jpgObrázok č. 3 : Skriňa na pomôcky 3-dielna, uzamykateľná

posteľ.jpgObrázok č.4 :  Váľanda vyklápacia s odkadacím priestorom so
zosilnenou ložnou doskou a s odnímateľným matracom

stôl 1200x800mm 001.jpgObrázok č. 6 : Stôl 1200 x 800

šatníková skriňa 2-dielna.jpgObrázok č. 7 : Šatníková skriňa 2-dielna uzamykateľná

potravinová skriňa 2.jpgObrázok č. 8 : Potravinová skriňa úzka, 1-dverová s poličkami,
uzamykateľná

skriňa na pomôcky 2-dielna.jpgObrázok č. 9 :  Skriňa na pomôcky 2-dielna, uzamykateľná

stôl 800x800mm.jpgObrázok č. 10 : Stôl 800 x 800

87746271.jpgObrázok č. 5 : Stolička z masívu čalúnená

šatníková skriňa 3-dielna 1.jpgObrázok č. 1 : Šatníková skriňa 3-dielna, uzamykateľná

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

NitrianskyKraj:

NitraOkres:

NitraObec:

SOŠ veterinárna, Drážovská 14, NitraUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

28.6.2016 12:19:00 - 8.7.2016 12:22:00

Jednotka: technická špecifikácia + osobitné požiadavky

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 583,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 899,60 EUR4.3

V. Záverečné ustanovenia
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/4b07414a-aec5-4b7a-a03a-c601095fee68


Dodávateľ:
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 16.6.2016 13:38:08

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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