
Rámcová dohoda č. Z20175647_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
Sídlo:  Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603317
DIČ: 2020887358
IČ DPH: nie je platcom 
Číslo účtu: SK356000000001800349037
Telefón: +421 249253250

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Uhlár
Sídlo: Záhradná 1353/7, 05601 Gelnica, Slovenská republika
IČO: 14373564
DIČ: 1032505133
IČ DPH: SK1032505133
Číslo účtu: SK3009000000000101398898
Telefón: 0903626279

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu
Kľúčové slová: kancelárske stoly, konferenčný stolík, kancelársky kontajner, kancelárske skrine a skrinky, 

vešiakové steny, kancelárske stoličky, kancelárske kreslo,
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39121000-6 - Písacie stoly a 

stoly; 39141300-5 - Skrine; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Interiérové vybavenie kancelárií, vrátane dopravy, vynesenia nákladným výťahom, montážou a rozmiestneným 
nábytku

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pol.č.1   Kancelárska stolička s kolieskami ks   1   15

Pol. č.2   Kancelárske kreslo čalúnené ks   1   10

Pol. č.3   Stolička konferenčná ks   1   15

Pol. č.4   Skriňa kancelárska dverová, uzamykateľná, 4  
police ks   1   10

Pol. č.5  Skriňa kancelárska otvorená 4 police ks  1  10

Pol. č.6  Skrinka kancelárska dverová 3 police, 
uzamykateľná ks  1  10

Pol. č.7  Skrinka kancelárska otvorená 3 police ks  1  10

Pol. č.8  Skrinka kancelárska dverová-uzamykateľná, 2 
police ks  1  10

Pol. č.9 Skrinka kancelárska otvorená-bez dverí, 2 police ks  1  10
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Pol. č.10  Skriňa kancelárska so soklom, 2 police sklo, 2 
police drevo ks  1  5

Pol. č.11  Kancelársky písací stôl I. ks  1  20

Pol. č.12  Kancelársky písací stôl II. ks  1  20

Pol. č.13  Kontajner s kolieskami na mäkké podlahy, 4 
zásuvky ks  1  10

Pol. č.14 Kancelárske kreslo - vode odolný textilný 
poťah, konštrukcia masívne drevo ks  1  10

Pol. č.15  Stolík konferenčný okrúhly, chrómová 
konštrukcia ks  1  3

Pol. č.16  Interiérový vešiak stojanový, drevený ks  1  7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pol.č.1 Kancelárska stolička s kolieskami

na mäkké podlahy s lakťovými plastovými opierkami, bez bedrovej 
opierky, ergon. tvarovateľný sedák a operadlo, poťah textil, 
výškovo nastaviteľná, farby čierna, modrá, šedá, červená, nosnosť 
120 kg

Pol. č.2 Kancelárske kreslo čalúnené - koža

dlhé sedenie s kolies. na mäkké podlahy, s ergon. tvar. bedrovou 
opier. a lakťovými opierkami čalún., poťah koža,farba čierna, 
béžová, šedá, výš. nastav., hojdacia mech., kríž s úpravou 
chrómu, 150 kg

Pol. č.3 Stolička konferenčná čalúnená na sedadle a operadle, poťah textil, farba čierna, modrá, 
šedá, kovový rám chróm, stohovateľná, 120 kg, s podpierkami rúk

Pol. č.4 Skriňa kancelárska dverová 4 police, 
uzamykateľná

rozmery cca v x š x h, 1800 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk 

Pol. č.5 Skriňa kancelárska otvorená 4 police rozmery cca v x š x h, 1800 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.6 Skrinka kancelárska dverová 3 police, 
uzamykateľná

rozmery cca v x š x h, 1200 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.7 Skrinka kancelárska otvorená 3 police rozmery cca v x š x h, 1200 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.8 Skrinka kancelárska dverová-uzamykateľná, 2 
police

rozmery cca v x š x h, 800 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.9 Skrinka kancelárska otvorená-bez dverí, 2 police rozmery cca v x š x h, 800 mm x 800 mm x 420 mm so soklom, 
farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.10 Skriňa kancelárska so soklom
vrchné 2 police sklenené, spodné 2 police drevené dvere, 
str.priestor otvorený, rozmery cca v x š x h, 1900 mm x 800 mm x 
400 mm, farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.11 Kancelársky písací stôl I. rozmery cca v x š x h, 750 mm x 1400 mm x 800 mm, farba breza, 
čerešňa, buk

Pol. č.12 Kancelársky písací stôl II. rozmery cca v x š x h, 750 mm x 800 mm x 800 mm, farba breza, 
čerešňa, buk

Pol. č.13 Kontajner s kolieskami na mäkké podlahy uzamykateľný, 4 zásuvky, rozmery cca v x š x h, 600 mm x 400  
mm x 600 mm, farba breza, čerešňa, buk

Pol. č.14  Kancelárske kreslo - vode odolný textilný 
poťah

celková šírka sedadla cca 700-890 mm, šírka sedadla na kresle 
cca 500 - 600 mm farba šedá, čierna, tvrdé čalúnenie, nosná časť 
konštrukcie masív, kancelárske kreslo

Pol. č.15 Stolík konferenčný okrúhly priemer dosky cca 700 mm, chrómová konštrukcia, výška cca 500 
mm, doska breza, čerešňa, buk

Pol. č.16 Interiérový vešiak stojanový drevený s držiakom na dáždniky, 6 väčších a 6 menších háčikov 
na zavesenie, výška cca 1890 mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia a odpratania obalov

Požaduje sa vynesenie nábytku nákladným výťahom, montáž a rozloženie nábytku v určenej  kancelárií podľa návrhu 
rozmiestnenia nábytku, ktorý bude zaslaný dodávateľovi do 2 dní /e-mailom/

Požaduje sa nahlásiť objednávateľovi, kontaktnej osobe deň dodávky, aspoň jeden deň vopred 

Splatnosť faktúry 30 dní

Požaduje sa na faktúre položkovite rozpísať jednotlivé položky kancelárskeho nábytku s cenami s DPH

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa. 

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.     

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý
nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.  

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Junácka č.1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: sada
Požadované maximálne
množstvo: 16,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 570,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 885,00 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.
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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 16.02.2017 13:56:02

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marián Uhlár
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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