
Kúpna zmluva č. Z201851324_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo: Likavka 9, 03495 Likavka, Slovenská republika
IČO: 00647781
DIČ: 2020591419
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3481800000007000488693
Telefón: +421905480861

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TriCare s. r. o.
Sídlo: Dudvážska 5112/31, 82106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51053608
DIČ: 2120583564
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0940632273

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drevené stoličky
Kľúčové slová: stoličky, stolička, nábztok
CPV: 39112000-0 - Stoličky; 39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Drevená čalúnená stolička s podrúčkou a možnosťou stuhovania

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Celková výška stoličky cm 80 83

Výška sedu cm 47

Hĺbka sedu cm 50 55

Šírka sedu cm 55 58

Výška podrúčiek cm 63

Nosnosť kg 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Počet ks 135

Materiál drevo

Prevedenie sedacej časti čalúnená poťahová látka, umývateľná

Sedacia časť spevnená z každej strany
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane montáže

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Typ dreva a farebný odtieň poťahovej čalúnenej látky určí a odsúhlasí objednávateľ realizátorovi na základe predložených 
vzorkovníkov.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu uvedenú v tejto zmluve na základe faktúry vystavenej predávajúcim 
najneskôr do 15 dní od dodania predmetu kúpy, ktorá je splatná 30. deň po jeho doručení kupujúcemu. Deň zaplatenia ceny je
deň odpísania fakturovanej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Faktúra spolu s dodacím a záručným listom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou 
platnou legislatívou a názov zákazky.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp.budú v nej uvedené nesprávne, alebo 
neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 
dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy, ktorý má všetky oprávnenia a certifikáty potrebné k jeho predaju na 
území Slovenskej republiky a to v kvalite požadovanej kupujúcim. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú 
kontrolu množstva a kvality tovaru pri jeho prevzatí. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitnú alebo nekompletnú 
dodávk

Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom predávajúcim, ak rozsah a kvalita tovaru 
uvedenom na dodacom liste zodpovedá skutočne dodanému tovaru.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku. Záručná doba tovaru je 3 roky a začína plynúť odo dňa dodania celého predmetu kúpy.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví závadnosť, je predávajúci povinný tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodplatne 
najneskôr do 3 dní od reklamovania závady kupujúcim.

Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne vplyvom neodborného zásahu, 
nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou 
kupujúceho.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR.

Zmluvné strany prehlasujú , že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpísali.

Termín plnenia zmluvy je do 15.12.2018

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

2_2_1768_500.jpg 2_2_1768_500.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Likavka
Ulica: Likavka 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2018 09:00:00 - 20.12.2018 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: kompletná technická špecifikácia predmetu zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 199,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.11.2018 14:54:01

Objednávateľ:
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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