Kúpna zmluva č. Z201626532_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Raslavice

Sídlo:

Hlavná 154, 08641 Raslavice, Slovenská republika

IČO:

00322521

DIČ:

2020624606

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK5902000000000001921522

Tel:

0544792222

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FALCO SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31396488

DIČ:

2020347384

IČ DPH:

SK2020347384

Číslo účtu:

SK8411000000002626080574

Tel:

+421905719009

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rokovacie stoličky

Kľúčové slová:

stolička rokovacia

CPV:

39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace
časti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• - dovybavenie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

1. Rokovacie čalúnené stoličky stohovateľné

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Maximum

1. oceľový rám lakovaný čierny
1. sedák so spodným plastovým krytom
1. nosnosť

min. 120 kg

1. čalúnenie

látka

1. farebné prevedenie

tmavo sivá (viď. obrázok v prílohe)
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Presne
130

1. typ
2.4

viď. obrázok v prílohe
Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - sídlo kupujúceho.
Objednávateľ požaduje predložiť do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy fotografie ponúkaného tovaru vrátane typového
označenia.
V dohodnutej cene sú zahrnuté prepravné náklady a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.
Záruka na tovar min. 2 roky. Zistené závady budú reklamované písomne alebo e-mailom u dodávateľa/predávajúceho.
Dodávateľ/predávajúci je povinný odstrániť závadu v lehote do 3 dní.
Každá faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, celkovú cenu každej položky bez DPH, výšku DPH,
celkovú cenu každej položky s DPH a celkovú cenu za jednotlivé položky uvedené v samostatných faktúrach.
Predávajúci oznámi kupujúcemu min. 1 deň pred dodaním tovaru termín a hodinu dodania tovaru.
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
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

1. rokovacia stolička stohovateľná

stohovateľná stolička.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Bardejov

Obec:

Raslavice

Ulica a číslo:

Hlavná 154

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.10.2016 15:26:00 - 14.10.2016 15:26:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor tovarov podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 712,88 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.9.2016 16:06:00
Objednávateľ:
Obec Raslavice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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