
Kúpna zmluva č. Z20172350_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Občianske združenie Brána do života
Sídlo: Medveďovej 4, 85103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31804713
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 2 6241 0459

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 5, 95136 Lehota, Slovenská republika
IČO: 36547654
DIČ: 2020149582
IČ DPH: SK2020149582
Číslo účtu:
Telefón: 0905904391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok
Kľúčové slová: Nábytok do domácnosti a kancelárie
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39100000-3 - Nábytok; 39143300-9 - Nábytok do 

obývacej izby; 39134000-0 - Nábytok k počítaču; 39121100-7 - Písacie stoly; 39131000-9 - 
Kancelárske police; 39112000-0 - Stoličky; 39132100-7 - Archivačné skrine; 39132200-8 - 
Kartotékové skrine; 39151100-6 - Regály; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné 
výrobky a súvisiace časti; 39113100-8 - Kreslá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nábytok pre domácnosť

•
 

Kancelársky nábytok

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Písací stôl 160 cm x 80 cm kus 5

Písací stôl 120 cm x 80 cm kus 1

Kontajner mobilný kus 7

Roletová uzamykateľná skriňa - šanón kus 1

Policová skriňa čiastočne presklenená so zámkom kus 2

Skriňa na šanóny uzamykateľná kus 2

Skriňa štvordverová - kombinovaná kus 4
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Skriňa šatníková uzamykateľná kus 2

Polica kombinovaná úzka kus 2

Polica široká - kancelársky regál kus 4

Skrinka s dverami - nízka kus 2

Konferenčný stolík nízky kus 3

Konferenčná stolička s podrúčkami kus 18

Kancelárska stolička  na kolieskach  s podrúčkami kus 5

skrinka roletková - nízka kus 3

rokovací stôl kus 1

sedacia súprava - obývacia izba kus 1

kreslo - veľké - obývacia izba kus 3

Knižnica - polica vysoká - obývacia izba kus 3

Konferenčný stolík - obývacia izba kus 1

TV-skrinka - obývacia izba kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

písací stôl  160 cm x 80 cm
kancelársky - pracovný rovný, s kovovou podnožou L, kovové nohy
s rektifikáciou na vyrovnanie nerovnosti podlahy, pracovná doska 
LDT 25 mm , materiál : 4 x buk, 1 x čerešňa

písací stôl 120 cm x 80 cm
Kancelársky - pracovný rovný,  s kovovou podnožou L, pracovná 
doska LDT hrúbky 25 - 36 mm,  materiál : buk        ( jednotné 
prevedenie s ostatným kancelárskym nábytkom )

Kontajner mobilný
na kolieskach , zásuvka 3 + 1 , uzamykateľný - centrálny zámok 
pre všetky zásuvky, materiál: 6 x buk - jednotné prevedenie s 
ostatným kancelárskym nábytkom , 1 x čerešňa

roletová uzamykateľná skriňa - šanón
 4 x polica, skelet a dvierka sivé, uzamykateľná plastová roleta, 
korpus z pevného plechu, š-v-h / 1m x 1,9m x 0,45 m s možnou 
odchýlkou do 5 cm

policová skriňa  kancelárska , čiastočne  presklenená so 
zámkom

kombinovaná skriňa-šanón,materiál:LDT/sklo,rektifikácia, police 
upevnené,jeden farebný LDT odtieň:buk -18mm, uzamykateľné  
jedny dvierka,š-h-v/80x45x180 cm,odchýlka možná-(jednotné 
prevedenie)

skriňa na šanóny, kancelárska, uzamykateľná

dvere na zámok,vysoká,vyrobená pre 
záťaž,rektifikácia,š-h-v/80x40x182cm, odchýlka možná-jednotná 
výška,prevedenie :buk, LDT s hrúbkou 18 mm (jednotné 
prevedenie)

skriňa  štvordverová, kancelárska
4 police proti posunutiu,rektifikácia,s-h-v / 80x47x178 cm,odchýlka 
možná-jednotná výška,prevedenie :buk, LDT s hrúbkou 18 mm  - 
jednotné prevedenie

skriňa šatníková - dvojdverová, uzamykateľná
rektifikácia, 1xpolica, 1x vešiaková tyč,LDT hrúbka 18 -25 mm, 
prevedenie buk - jednotné prevedenie, š-h-v /80 x 40 x 182 cm s 
možnou odchýlkou, jednotná výška

kancelárska polica kombinovaná úzka
3 police, spodná časť plné dvere, LDT s hrúbkou 18mm, 
prevedenie buk - jednotné prevedenie, š-h-v/40x47x178 cm s 
možnou odchýlkou -jednotná výška, rektifikácia

polica široká - kancelársky regál
rektifikácia, LDT s hrúbkou 18mm, prevedenie buk - jednotné 
prevedenie, š-h-v/80x45x178cm s možnou odchýlkou -jednotná 
výška.

kancelárska skrinka s dverami - nízka rektifikácia, LDT 22-25 mm,prevedenie buk - jednotné prevedenie, 
š-h-v / 80 x 42 x 74 cm s možnou odchýlkou do 5 cm

konferenčný stolík  - nízky prevedenie: buk,LDT- jednotné prevedenie, s policou, š-h-v/ 60 x 
60x 50 cm s odchýlkou do 5 cm

konferenčná stolička s podrúčkami kombinovaná, čalúnené sedadlo, chrbát - sieťka, kovová podnož,s 
podpierkami rúk, farba čierna
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kancelárska stolička na kolieskach s podrúčkami kombinovaná,čalúnené sedadlo, opierka -sieťka, s podrúčkami, 
ergonomická, nastavenie výšky sedenia, farba čierna

skrinka nízka roletková, kancelárska - žalúziová s možnosťou pristaviť ku stolu, uzamykateľná, prevedenie buk - 
plast, LDT, š-h-v / 80 x45 x  74 cm, odchýlka možná

rokovací stôl
drevená podnož,LDT pracovná doska - odporúčaná 38 
mm,ergonomický tvar zaoblenia,prevedenie  čerešňa/ tmavý orech,
d-h-v/ 240 x 120 x 73,5 cm s odchýlkou  do 10 cm okrem dĺžky

sedacia  súprava - obývacia izba
rohová - ľavý roh, opierka po oboch stranách, materiál: teflón/ textil
s úpravou proti vode -umývateľný,farba:šedá/hnedá, rozmer: max 
do 270 x 190 cm

kreslo- obývacia izba materiál: textil s odporúčaním na umývateľný, farba: šedá/hnedá - 
rovnaká ako sedacia súprava

knižnica - polica vysoká - obývacia izba 4 police , korpus - robustný, pevný, prevedenie : buk, LDT, šírka 
max 80 cm, h - v / 40 x195 cm s odchýlkou do 10 cm

konferenčný stolík - obývacia izba k sedacej súprave, prevedenie rovnaké ako polica a tv skrinka 
-buk, š-d-v/ 110 x 70 x 45 cm s možnou odchýlkou do 10 cm

TV skrinka - obývacia izba prevedenie - rovnaké ako polica a tv skrinka -buk, LDT, 
kombinovaná s dvierkami, dĺžka 1,5 m .

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predávajúci stanoví celkovú cenu s DPH za predmet zmluvy vrátane dopravy na miesto plnenia. Predávajúci predloží v 
elektronickej podobe podrobný rozpis celkovej ceny v členení ceny bez DPH a s DPH, ako aj sadzbu DPH v nasledujúci deň 
od uzavretia zmluvy.

Termín dodania  max do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. Predávajúci môže dodať požadované tovary v súlade s čl.8
bod 8.2 obchodných podmienok elektronického trhoviska aj pred termínom vyplývajúcim zo zmluvy, ak sa tak zmluvné strany 
dohodnú.

V súlade s bodom 4.3 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska zmluva nenadobudne účinnosť skôr než 
dôjde súčasne k splneniu osobitnej podmienky- kladné overenie procesu obstarania predmetu zákazky prostredníctvom 
správcu  programu NFM - Úrad vlády SR.

Zákazka bude realizovaná v rámci projektu Bezpečný ženský dom , Kód projektu: DGV 01004, financovaného z Nórskeho 
finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.

Ak predávajúci nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy za cenu ním uvedenú, kupujúci je oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške ako je uvedená max. výška zdrojov v zmluve.

Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s bodom 5 osobitných požiadaviek na plnenie kupujúcemu
na jeho bankový účet uvedený v zmluve, najneskôr do 15 dní po tom, čo bude predávajúcemu doručená výzva na jej úhradu.

Dodanie predmetu zákazky na miesto plnenia : Bratislava 5 - Petržalka.

Tovar musí byť nový a nepoškodený.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Nábytok_PHZ_Príloha č. 1.docx Nábytok_PHZ_Príloha č. 1.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V

Strana 3 z 4 



Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Medveďovej 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.02.2017 13:33:00 - 17.03.2017 13:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 71,0000

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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 029,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 235,00 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 18.04.2016, 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 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.01.2017 14:18:00

Objednávateľ:
Občianske združenie Brána do života
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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