Kúpna zmluva č. Z201512760_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Sídlo:

Krušovská 291, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

IČO:

36102601

DIČ:

2021450596

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0385323021

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Miroslav Balga - NIKOL Martin

Sídlo:

Škultétyho 14, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

34381708

DIČ:

1020497610

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0905719869

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Účelový úložný mobiliár do depozitárov (2.etapa) - regálové a skriňové zostavy na uloženie
zbierkových predmetov
Statický kovový regál, posuvná kovová regálová zostava, zostavy plechových skríň, uloženie a
archivácia zbierkových predmetov,
39151100-6 - Regály; 39132100-7 - Archivačné skrine; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Regálové a skriňové zostavy na uloženie zbierkových predmetov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1) Pevný regál EK7600 P1 (vxhxš: 2300x435x5093 mm), úložná plocha:
30,1 bm
2) Pevný regál EK7600 P2 (vxhxš: 2300x435x1524 mm), úložná plocha:
9,0 bm
3) Pevný regál EK7600 P3 (vxhxš: 2300x435x1012 mm), úložná plocha:
6,0 bm
4) Posuvný regál EK7500 M2 (vxhxš: 2300x850x4188 mm), úložná
plocha: 30,1 bm
5) Plechová skriňa dvojdverová (vxhxš: 2050x1200x600 mm), 5 políc

ks
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6) Plechová skriňa svojdverová (vxhxš: 2050x1200x600 mm), 6 políc

ks

14
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Minimum

Maximum

Presne

7) Plechová skriňa svojdverová (vxhxš: 2050x1200x440 mm), 5 políc

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pevný regál 1,2,3

nosnosť police minimálne 80 kg

Pevný regál 1,2,3

informačný plechový štítok

Pevný regál 1,2,3

prášková povrchová úprava proti oderu RAL 7035, šedá

Posuvný regál 4
Posuvný regál 4

systém posunu regálov - mechanický pomocou
dvojramennej ružice s bezpečnostným blokovaním pohybu
prášková povrchová úprava proti oderu RAL 7035, šedá

Posuvný regál 4

nosnosť police minimálne 80 kg

Posuvný regál 4

informačný plechový štítok

Posuvný regál 4

čelo regálu a koniec uzatvorené bočnými krytmi

Plechová skriňa dvojdverová 5,6,7

plechová skriňa dvojdverová

Plechová skriňa dvojdverová 5,6,7

kľúčový zámok

Plechová skriňa dvojdverová 5,6,7

farebné prevedenie RAL 7035, šedá

Plechová skriňa dvojdverová 5,6,7

prestaviteľné police po 25 mm

Plechová skriňa dvojdverová 5,6,7

nosnosť police minimálne 60 kg

2.4

2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane dodávky, montáže,
Záručná doba kovového regálu, kovovej regálovej zostavy a zostavy plechových skríň 60 mesiacov,
Pozáručný servis najmenej 10 rokov,
Termín dodania, prípadne opakované plnenie do 6 týždňov od podpisu zmluvy
Posuvný regál 4(posuvná kovová regálová zostava) - doplnenie už postavených regálov na uloženom pódiu s koľajniskom
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
6.7.2015 8:01:00 - 31.7.2015 8:02:00
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6.7.2015 8:01:00 - 31.7.2015 8:02:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

32,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 990,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 23 988,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.6.2015 8:44:00
Objednávateľ:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Miroslav Balga - NIKOL Martin
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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