Kúpna zmluva č. Z201628489_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Základná škola Drábova 3, Košice

Sídlo:

Drábova 3, 04023 Košice, Slovenská republika

IČO:

35542641

DIČ:

2021635726

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK9456000000009309072003

Tel:

+ 421556443639

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MAXISPORTS s.r.o.

Sídlo:

Sabinovská 151, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO:

46816224

DIČ:

2023591438

IČ DPH:

SK2023591438

Číslo účtu:
Tel:

0905973855

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vybavenie telocvične

Kľúčové slová:

vybavenie, telocvičňa

CPV:

37420000-8 - Výbava do telocvične; 39160000-1 - Školský nábytok; 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:
• Zabezpečenie vybavenia telocvične základnej školy

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Žinenka

ks

10

Fit lopta 65cm

ks

15

Fit lopta 75cm

ks

10

Stopky s medzičasom

ks

1

Švihadlo kónické 2,5 m

ks

20

Švihadlo s počítadlom

ks

5

Švedská debna

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Lavička s kladinou 2,5m

ks

8

Karimatka/podložka na cvičenie

ks

25

Futbalová/Hádzanárska bránka 3x2m

ks

2

Volejbalová konštrukcia do púzdier

ks

1

Meracie pásmo 30m oceľové

ks

1

Meracie pásmo laminátové 50m

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Žinenka

200x100x10 cm, výplň polyuretánová pena, umývateľný
povrch zo špeciálneho PVC, 5 ks T40, 5 ks T90.
65cm, hladká vyrobená z vysoko pevného a odolného PVC
protišmykovou ochranou a ručnou pumpou, rôzne farby,
systém ANTI-BURST.
75 cm, hladká vyrobená z vysoko pevného a odolného PVC
s nosnosťou 600 kg a protišmykovou ochranou a ručnou
pumpou, rôzne farby, systém ANTI-BURST.
30 medzičasov,zvuková signalizácia pri rýchlejšom
kole,chrono-data,uchová údaje o každom behu, čas kôl,
celkový čas, najrýchlejšie kolo, výpočet priemerného času,
spätný odpočet,vodotesný,výška:78 mm
Jutové kónické švihadlo vyrábané s profilovanými
drevenými držadlami a zosilneným stredom (20x2,5m)
PVC, 2,5m

Fit lopta

Fit lopta

Stopky s medzičasom

Švihadlo kónické 2,5 m
Švihadlo s počítadlom
Švedská debna

7 dielna, čalúnená koženkou, kónická, Rozmer spodný:
66x110cm Rozmer vrchný: 50x115 cm, Výška: 105 cm,
Materiál: smrekové drevo"
dĺžka 2,5 m, výška 30 cm, s drevenými nohami, všetky
hrany dosiek a nôh sú zaoblené, po otočení lavička slúži
ako kladina, švédska lavička zo smrekového dreva,
závesná
podložka na cvičenie, (karimatka 900x500x8mm) rôzne
farby
rámy bránky=2 tyče a jedno brvno z dreva,úchytky
siete,bočné a zadné spodné tyče z ocele,pevná zadná
konštrukcia,kotvenie, sieť 3x2x0,8x1,2m,oko 10cm.
(polyamid),kotvenie do steny.
pr.102mm, sieť s oceľovým lankom s PES páskou.

Lavička s kladinou

Karimatka
Futbalová/ Hádzanárska bránka 3x2m

Volejbalová konštrukcia do puzdier
Meracie pásmo laminátové 50 m

zapichovacie, kvalitné, meracie pásmo vystužené sklenými
vláknami
zapichovacie, kvalitné, meracie pásmo.

Meracie pásmo 30m oceľové
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženie tovaru v priestoroch školy
Dodávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam zodpovedných osôb
za plnenie zmluvy a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, e- mail, telefónne číslo
V prípade, ak budú dodaný iný tovar ako je uvedený v ods. Technická špecifikácia predmetu zákazky tohto opisu, bude to verejný
obstarávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok a odstúpi od zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy 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
zahŕňajúcerôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle zákona a registrovať sa v RKUV. Plnenie zmluvy subjektom, ktorý nie je registrovaný
vRKUV je nezákonné a objednávateľ má možnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa Čl. XVIII ods. 2 písm. a) VZP
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Dodávateľ je povinný bez požiadania Objednávateľa v zmysle zákona č. 91/ 2016Z.z. , bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu
zákazky predložiť doklad na preukázanie trestnej bezúhonosti právnickej osoby. Predložený doklad musí obsahovať splnenie
predmetnej podmienky účasti osobného postavenia. Podľa §32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je potrebne doložiť
výpis z registra trestov právnickej osoby , nie starším ako tri mesiace.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Ulica a číslo:

Drábova 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.9.2016 14:30:00 - 7.10.2016 13:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

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 bez DPH: 2 995,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 594,00 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 3.0, 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.
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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 29.9.2016 14:44:00
Objednávateľ:
Základná škola Drábova 3, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MAXISPORTS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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