Kúpna zmluva č. Z201756156_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava, Slovenská republika
42259088
2023399455
SK2023399455
59 356 222

Dodávateľ:
Obchodné meno:

skRASTer s.r.o.

Sídlo:

47, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika

IČO:

46946411

DIČ:
IČ DPH:

SK2023676864

Číslo účtu:
Telefón:

+421907514851

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Exteriérový citylight

Kľúčové slová:

citylight

CPV:

35261000-1 - Informačné panely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Exteriérový citylight

Funkcia
informačná, propagačná
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

20

Citylight exteriérový, obojstranný, podsvietená plocha šírka

mm

1140

Citylight exteriérový, obojstranný, podsvietená plocha výška

mm

1700

Životnosť vysokosvietivých LED diód, ktoré sú súčasťou
citylightu (diódy s minimálnou spotrebou energie)

hod.

Stredový stojan citylightu - šírka

mm

880

Stredový stojan citylightu - výška

mm

480

Vonkajšie rozmery citylightu - výška:

mm

1820

1834

Vonkajšie rozmery citylightu -šírka:

mm

1260

1269

Vonkajšie rozmery citylightu -hrúbka:

mm

136

150
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Minimum

Maximum

75000

Presne

Výplň citylightu: odľahčené ANTI - VANDAL plexisklo +
ochrana UV, hrúbka:

mm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery citylightu:

sú uvedené vyššie súčastne musí spĺňať podmienku pre potrebu
umiestnenia štandardného citylight plagátu s rozmermi 1185 x
1750 mm.

Materiál:

strieborný rám – eloxovaný hliník

Bočné otváranie dvierok:

s bezpečnostným zámkom a kľúčom (vrátane náhradného)

Odvetrávanie vlhkosti vnútorného priestoru:

permanentné

Doplňujúce požiadavky:

dodanie zmontovaných, jednotlivo zabalených citylightov vrátane
kotviacich platní s pripravenými otvormi na kotviace skrutky

Cena

vrátane dopravy a vyloženia v rámci Bratislavy

2.3

4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Nesplnenie špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:

Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.12.2017 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

20,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

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

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.10.2017 10:38:03
Objednávateľ:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
skRASTer s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

