
Kúpna zmluva č. Z20226404_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Sídlo: Jasovská 3/a, 85107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17327547
DIČ: 2020293176
IČ DPH: SK2020293176
Bankové spojenie: IBAN: SK0302000000001830876057
Telefón: 0918744143

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové zariadenia do dielní a šatní
Kľúčové slová: kovový nábytok, kovové zariadenia, kovové vybavenie do dielne a kancelárie
CPV: 39151000-5 - Rozličný nábytok; 39141300-5 - Skrine; 39151100-6 - Regály; 39143121-0 - 

Šatníky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Šatníková skriňa na sokli

2. Šatňová lavička

3. 5-zásuvkový kontajner do dielne

4. Kovová skriňa vysoká

5. Perforovaná stena

6. Chemická skriňa

7. Pozinkovaný regál

8. Kovový regál

9. Skriňa pre upratovačky

10. Šatňová lavička

11. Pozinkovaný kovový regál

12. Pozinkovaný regál

13. Kovová dvojdverová skriňa s cylindrickým zámkom

14. Jedálenský stôl

Položka č. 1: Šatníková skriňa na sokli
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Funkcia

Zvarovaný šatník  s krídlovými perforovanými dverami na sokli

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šatníková skriňa na sokli ks 26

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery:

výška min. 1800 mm až 2000 mm

šírka min. 800 mm až 900 mm

šírka každého oddielu min. 400 mm

Špecifikácia:

- krídlové dvere s jedným spoločným zámkom,

- rozdelená na dve časti medzistenou, 1 strana obsahuje
min. 4 police, druhá strana s tyčou na ramienka s min. 
dvoma háčikmi a policou, vetracie otvory, na dverách 
menovka.

- farba: šedá/modrá

Položka č. 2: Šatňová lavička

Funkcia

Šatňová lavička do šatní zamestnancov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery:

výška min. 420 mm

dĺžka min. 900 mm

šírka min. 300 mm - 350 mm

Špecifikácia:

- pevná kovová konštrukcia

- sedák z lakovaných drevených líšt.

Položka č. 3: 5-zásuvkový kontajner do dielne

Funkcia

Kovový zásuvkový kontajner do dielne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

5-zásuvkový kontajner do dielne ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovový zásuvkový kontajner do dielne, vyrobený z 
oceľového plechu, uzamykanie na cylindrický zámok.

Rozmery:

šírka: min. 400 mm až 550 mm

výška: min. 700 mm až 800 mm

hĺbka: min. 580 mm až 600 mm

Položka č. 4: Kovová skriňa vysoká
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Funkcia

Kovová skriňa vysoká, 2 - dverová.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kovová skriňa vysoká, 2 - dverová. ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovová vysoká skriňa, 2 - dverová, zváraná z kvalitného 
oceľového plechu.

Uzamykanie dverí rozvorovým zámkom s 2 kľúčmi, 
vybavená 4 policami.

Nosnosť police: min. 50 kg

Rozmery:

šírka: min. 1000 mm až 1100 mm

výška: min. 1900 mm až 1990 mm

hĺbka: min. 400 mm až 580 mm

Položka č. 5: Perforovaná stena

Funkcia

Perforovaná stena do dielne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Perforovaná stena ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Perforovaná stena zložená z dvoch perforovaných 
panelov, spojená bočnými jaklovými držiakmi.

Rozmery:

šírka: min. 1500 mm až 1550 mm

výška: min. 1100 mm až 1130 mm

hĺbka: min. 25 mm až 30 mm

Položka č. 6: Chemická skriňa

Funkcia

Skriňa určená na uskladnenie horľavých a jedovatých látok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chemická skriňa ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Skriňa vyrobená z kvalitného oceľového plechu 0,7 - 1,5 
mm.

Uzamykanie dverí rozvorovým zámkom.

Výbava: 4 vysúvateľné nepriepustné vaničky z pozinkovaného plechu.

Odvetrávanie v hornej a dolnej časti dverí po bokoch a 
na chrbte skrine.

Variabilnosť nastavenia vaničiek v rastri po 28 mm.

Povrchová úprava: vypaľovací lak z umelej živice

Nosnosť vaničiek: min. 40 kg

Rozmery:

šírka: min. 900 mm až 920 mm

výška: min. 1900 mm až 1920 mm
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hĺbka: min. 550 mm až 580 mm

Položka č. 7: Pozinkovaný regál

Funkcia

Regál na uskladnenie šanónov a dokumentácie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pozinkovaný regál ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovový regál s kovovými policami, výstuhy pod každou 
policou proti priehybu políc.

Rozmery:

výška: min. 1900 mm až 2000 mm

hĺbka: min. 450 mm až 500 mm

šírka: min. 900 mm až 1100 mm

Zaťaženie na policu min. 120 kg

Položka č. 8: Kovový regál

Funkcia

Kovový regál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kovový regál ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Regál s kovovou konštrukciou a policami MDF.

Zaťaženie police: min. 200 kg

Počet políc: min. 5

Rozmery:

výška min. 1800 mm

hĺbka min. 500 mm max 600 mm

šírka min. 1300 mm max 1600 mm

Položka č. 9: Skriňa pre upratovačky

Funkcia

Skriňa pre upratovačky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Skriňa pre upratovačky ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovová skriňa z kvalitného plechu, uzamykanie dverí so 
zámkom s 2 kľúčami.

Skriňa vybavená s min. 4 policami a 1 vešiakom.

Rozmery:

výška: min. 1700 mm až 1800 mm

hĺbka: min. 350 mm až 500 mm

šírka: min. 800 mm až 900 mm

Položka č. 10: Šatňová lavička
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Funkcia

Šatňová lavička

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šatňová lavička ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pevná kovová konštrukcia, sedák z lakovaných 
drevených líšt.

Rozmery:

výška min. 420 mm

dĺžka 1500 mm

šírka min 300 mm až 350 mm

Položka č. 11: Pozinkovaný kovový regál

Funkcia

Pozinkovaný kovový regál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pozinkovaný kovový regál ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovová konštrukcia, zaťaženie na policu min. 150 kg.

Počet políc: min. 5

Rozmery:

výška min. 2000 mm

hĺbka min. 500 mm

šírka min. 100 mm

Položka č. 12: Pozinkovaný regál

Funkcia

Pozinkovaný regál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pozinkovaný regál ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kovová konštrukcia, zaťaženie na policu min. 150 kg.

Počet políc: min. 5

Rozmery:

Výška: min. 1800 mm

hĺbka: min. 450 mm max 500 mm

šírka: min. 1500 mm

Položka č. 13: Kovová dvojdverová skriňa s cylindrickým zámkom

Funkcia

Kovová dvojdverová skriňa s cylindrickým zámkom

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kovová dvojdverová skriňa s cylindrickým zámkom ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Počet políc 1

Rozmery:

výška: min. 780 mm max 1040 mm

hĺbka: min. 400 mm max 450 mm

šírka: min. 550 mm max 600 mm

Položka č. 14: Jedálenský stôl

Funkcia

Jedálenský stôl do šatní.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jedálenský stôl ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Jedálenský stôl pevnej konštrukcie, vrchná drevená 
doska.

Rozmery:

výška: min. 750 mm

dĺžka: min. 1500 mm max 1600 mm

šírka: min. 800 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - strediská v Trenčianskom kraji. Miesta dodania budú upresnené po vysúťažení.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a 
likvidácia obalov. Súčasťou je aj vykládka, vynosenie a umiestnenie na miestach dodania.

Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať fotografie/obrázky (emailom) design položiek a technickú špecifikáciu za 
účelom overenia požadovaných vlastností a odsúhlasenia jednotlivých položiek.

Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky
písomne potvrdiť.

Dodávateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, objednávateľ neprevezme 
tovar a dodávateľ je povinný dodať  náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom objednávateľom.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET).

Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH.

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu 
zmluvy.

Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu 
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

V prípade ponúknutia ekvivalentného výrobku, je dodávateľ povinný predložiť obstarávateľovi špecifikáciu aj s fotografiou 
navrhovaného výrobku na odsúhlasenie. Ak s ponúknutým ekvivalentom nebude obstarávateľ súhlasiť, vyhradzuje si právo 
odstúpiť od zmluvy.
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Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy 
môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.06.2022 12:00:00 - 14.09.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 63,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 980,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 376,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226404

V Bratislave, dňa 22.06.2022 15:26:01
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Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226404


Zákazka


Identifikátor Z20226404


Názov zákazky Kovové zariadenia do dielní a šatní


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325502


Dodávateľ


Obchodný názov MERCATOR DMS, spol. s r.o.


IČO 17327547


Sídlo Jasovská 3/a, Bratislava, 85107, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.6.2022 13:18:31


Hash obsahu návrhu plnenia mnYvGTdx/xExQlnH3KUGxUF8vVQB4i6Og+GfZavk9AM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Z20226404.xlsx (návrh)







Hárok1


			Dodávateľ :MERCATOR DMS spol. s r.o.


			Jasovská 3/a, 85107 Bratislava


			Kontakt: Stanislava Hegedušová 0918744143


			Odberateľ : Sprava ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja


			Brnianska 3, 91105 Trenčín


			       





			Kovové zariadenia do dielní a šatní





			1.Šatníková skriňa na sokli


			zvarovaný šatník, 2 dverový, vybavenie : šatník rozdelený na dve časti. V jednej časti polička , 


			medzistena, tyč na vešanie, háčiky, v druhej časti 4 poličky 


			Uzamykanie cylindrický zámok


			Rozmer: 1800x800x500mm


			Počet 26ks


			Farba korpusu sivá, dvierka modrá


			2. Lavička do šatní pre zamestancov


			Pevná kovová podnož lakovaná 


			Sedák z drevených líšt


			Rozmer všh 430x900x390mm


			Počet 6ks


			3. Zásuvkový kontajner do dielne


			 kontajnery vyrobené z kvalitného oceľového plechu 0,7–0,8 mm


			• 100% výsuv zásuviek na guličkových ložiskách


			• nosnosť zásuvky 40 kg


			• uzamykanie na cylindrický zámok


			Počet 2ks


			Rozmer Všh 800x510x592mm


			4.Kovová skriňa vysoká


			Zvarovaný korpus, 4 police s nosnosťou 80kg 


			Uzamykanie roznvorovým zámkom


			Rozmer všh 1945x1000x420mm


			Počet 3ks


			5. Perforovaná stena s držiakmi


			erforovaná stena zložená z dvoch perforovaných panelov, spojená bočnými jaklovými držiakmi.


			Rozmer všh 1537x1130mm


			Počet 1ks


			6. Chemicaká skriňa


			• vyrobené z kvalitného oceľového plechu 0,7 – 1,5 mm


			• moderný dizajn s oblými hranami


			• uzamykanie dverí rozvorovým zámkom


			• výbava: 4 vysúvateľné nepriepustné vaničky z pozinkovaného plechu s možnosťou dokúpenia


			• nosnosť vaničiek 40 kg


			• odvetrávanie v hornej a dolnej časti dverí, po bokoch a na chrbte skrine


			• variabilnosť nastavenia vaničiek v rastri po 50 mm


			• využitie pre skladovanie horľavých a jedovatých látok


			Rozmer všh 1920x920x580mm


			Počet : 2ks


			7. Pozinkovaný regál


			Bezskrutkový pozinkovaný regál s výstužou


			5 políc, nosnosť police 150kg


			Rozmer všh 2000x1060x530mm 


			Počet : 5ks


			8. Kovový regál


			Regál s kovovou konštrukciou a polica MDF


			5 políc s nosnosťou 500kg


			Rozmer všh 200x1500x500mm 


			Počet 1ks


			9.Skriňa pre upratovačku


			Kovová skriňa, zvarovaný rorpus , krídlové dvere


			Uzamykateľná cylindrickým zámkom


			Rozmer všh 1850x800x500 


			Počet: 2ks


			10. Šatňová lavička 


			Pevná kovová podnož lakovaná 


			Sedák z drevených líšt


			Rozmer všh 430x1500x390mm


			Počet 3ks


			11. Pozinkovaný regál


			Bezskrutkový pozinkovaný regál s výstužou


			5 políc, nosnosť police 150kg


			Rozmer všh 2000x1060x530mm 


			Počet : 1ks


			12.Pozinkovaný regál 


			Bezskrutkový pozinkovaný regál s výstužou


			5 políc, nosnosť police 150kg


			Rozmer : 1972x150x500mm


			Počet : 5ks


			13. Kovová dvojdverová skriňa s cylindrickým zámkom


			Zvarovaný korpus, 2 police s nosnosťou 80kg 


			Uzamykanie roznvorovým zámkom


			Rozmer všh 1000x600x420mm


			Počet 1ks


			14. Jedálenský stôl


			Kovová podnož, doska 18mm s ABS hranou


			Rozmer: 750x1600x800mm


			Počet: 5ks


			Doprava na prevádzky
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