Kúpna zmluva č. Z20163377_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Spišské Vlachy

Sídlo:

SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

IČO:

00329657

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0534174217

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

Sídlo:

Zimná 87/223 , 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

IČO:

36817767

DIČ:

2022426351

IČ DPH:

SK2022426351

Číslo účtu:

SK3009000000000523530967

Tel:

0911409753

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovné náradie

Kľúčové slová:

pracovné náradie

CPV:

16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 39224100-9 - Metly; 39224210-3 - Maliarske štetce;
44511110-9 - Rýle; 44511120-2 - Lopaty; 44511200-7 - Vidly; 44511330-7 - Motyky; 44511340-0 Hrable; 44511500-0 - Ručné píly; 44512200-4 - Kliešte; 44512300-5 - Kladivá; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 43830000-0 - Mechanické náradie; 31711000-3 Elektronický spotrebný materiál
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:
• Pracovné náradie na aktivačnú činnosť

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

lopata železná s násadou

ks

5

vozík dvojkolesový

ks

2

kelňa

ks

3

malá miešačka 140 l, 550 w

ks

1

kladivo mix 800g

ks

5

kladivo mix 300g

ks

5
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Minimum

Maximum

Presne

kovaný rýľ s násadou

ks

5

motyka s násadou

ks

10

hrable s násadou

ks

10

rezné kotúče 125

ks

15

maliarska štetka č. 9

ks

2

vidly s násadou

ks

10

pozinkované vedro

ks

10

ručná pílka

ks

7

kombinované kliešte

ks

5

hladidlo - kov, PVC, filc

ks

6

drôtená kefa

ks

10

fúrik

ks

5

kosa s kosiskom

ks

5

hranaté žacie lanko 3 mm

ks

1

žacia hlava

ks

4

handra

ks

10

štetec 1''

ks

3

štetec 1,5''

ks

3

štetec 2''

ks

4

štetec 2,5''

ks

3

štetec 3''

ks

4

štetec 4''

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

lopata železná s násadou

s drevenou násadou, štandardná, sivá povrchová úprava,
kladivkový lak, rozmery lopaty min. 240x280mm
rozmery 105 x 105 cm, úložná plocha 86 x 75 cm,
nafukovacie kolesá
lyžica murárska antikorová, 180mm

vozík dvojkolesový
kelňa
malá miešačka 140l, 550w
kladivo mix 800g

motor s príkonom 550 W napájaný z 230 V / 50 Hz siete,
objem bubna 140 l, kovový zubový veniec
s drevenou násadou, hmotnosť 800 g

kladivo mix 300g

s drevenou násadou, hmotnosť 300 g

kovaný rýľ s násadou

s drevenou násadou

motyka s násadou

s drevenou násadou 100 cm

hrable s násadou

kovové, 16 zubové s drevenou násadou,

rezné kotúče 125

na kov

maliarska štetka č. 9
vidly s násadou

štetka maliarska guľatá svetlá čínska štetina, drevená
rúčka, kovový klip priemer 135 mm dĺžka štetiny 116 mm
s drevenou násadou, kovové, 4-zubé

pozinkované vedro

9l, pozinkované, ľahčené, s rúčkou

ručná pílka

jemný zub 45 cm, rukoväť s vyznačenými uhlami, pílový list
široký 0,85 mm
180 mm, materiál: špeciálna nástrojová oceľ, kovaná,
kalená v oleji
2 x kovové, 2 x z PVC, 2 x filc

kombinované kliešte
hladidlo - kov, PVC, filc
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drôtená kefa

min. 4-radová, drôt hrúbky min. 0,3 mm, voskované
rukoväte, dĺžka min. 295 mm, výška drôtu min. 25mm
stavebný, kovový, čierny, plné koleso

fúrik
kosa s kosiskom
hranaté žacie lanko 2,7 mm

dĺžka kosy min. 90 cm, kovaná, naklepané ostrie, bukové
drevo, so spevnenou objímkou, s klinom
hranaté, dĺžka návinu 896 m, priemer lanka 2,7 mm

žacia hlava

do Stihl krovinorezov, pre lanko s priemerom 2,7 mm

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
Dodanie tovaru sa bude realizovať priebežne (mesačne) počas lehoty plnenia na základe objednávok vystavených objednávateľom
Objednávateľ upresní a oznámi dodávateľovi požiadavku na plnenie časti zmluvy - dodania konktrétnych položiek v mesiaci, ich
množstvá najneskôr 3 dni pred ich dodaním elektronickou alebo telefonickou formou
Dodávateľ dodá mesačnú faktúru na dodané položky v tom ktorom mesiaci spolu s dodaným tovarom, najneskôr do 15-tého dňa v
mesiaci
Názov

Upresnenie

cena zahŕňa

fakturáciu, dovoz, tovar, vyskladnenie

stav

nový, nepoužívaný tovar

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Spišské Vlachy

Ulica a číslo:

SNP 34

Čas / lehota plnenia zmluvy:
2.3.2016 9:00:00 - 29.4.2016 11:00:00

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
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 910,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 093,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.2.2016 9:16:00
Objednávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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