
Kúpna zmluva č. Z201521180_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

MY DVA Slovakia, s.r.o. 

Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava, Slovenská republika 

35937548 

2022014126 

SK2022014126 

SK0381300000002106630018 

+421905988302 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

2.2 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské 
dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy-
dodávka vrátane dopravy. 
školský nábytok, školské stoličky,školské dvojmiestne stoly, katedry pre učiteľov,stoličky ku 
katedrám, skrinky, šatníkové skrinky, skrine dvojdverové 
39160000-1 - Školský nábytok; 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: 

• 1, šatníková skrinka 6 dverová na sokle 

• 2, pracovný stôl 

• 3, skriňa dvojdverová vysoká 

• 4, skriňa dvojdverová nástenná 

• 5, šatníková skriňa 

• 6, regál do skladu 

• 7, stolička do šatne 

• 8, skrinka dvojdverová nízka 

• 9, skrinka dvojdverová vysoká 

• 10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

• 1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 
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• 12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

• 13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s uzamykateľnou zásuvkou 

• Dodávka zmontovaného plne funkčného nábytku vrátane dopravy . 

• Minimálna záruka na tovar 48 mesiacov. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

2, pracovný stôl 

2, pracovný stôl 

2, pracovný stôl 

2, pracovný stôl 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

7, stolička do šatne 

7, stolička do šatne 

7, stolička do šatne 

7, stolička do šatne 

7, stolička do šatne 

8, skrinka dvojdverová nízka 

8, skrinka dvojdverová nízka 

8, skrinka dvojdverová nízka 

8, skrinka dvojdverová nízka 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

Jednotka 

ks 

šírka 

výška 

hĺbka 

ks 

šírka 

výška 

dĺžka 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška sedenia 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

Minimum Maximum Presne 

17 

900 mm 

1850 mm 

500 mm 

15 

1000 mm 

720 mm 

1000 mm 

9 

800 mm 

350 mm 

2000 mm 

20 

800 mm 

300 mm 

300 mm 

10 

600 mm 

500 mm 

1850 mm 

12 

1000 mm 

450 mm 

1800 mm 

10 

430 mm 

400 mm 

940 mm 

470 mm 

10 

800 mm 

470 mm 

735 mm 

8 

800 mm 
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9, skrinka dvojdverová vysoká 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 farba 
RAL 3000 červená 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 farba 
RAL 1018 žltá 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 RAL 
6018 zelená 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 
farba RAL 3000 červená 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 
farba RAL 1018 žltá 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 
farba RAL 6018 zelená 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 farba RAL 3000 červená 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 farba RAL 1018 žltá 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 farba RAL 6018 zelená 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 
13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou farba RAL 3000 červená 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou farba RAL 1018 žltá 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou farba RAL 6018 zelená 

Technické vlastnosti 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

2, pracovný stôl 

2, pracovný stôl 

hĺbka 

výška 

šírka sedenia 

hĺbka sedenia 

výška sedenia 

ks 

ks 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

ks 

ks 

šírka sedenia 

hĺbka sedenia 

výška sedenia 

ks 

ks 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

ks 

ks 

380 mm 

562 mm 

742 mm 

500 mm 

802 mm 

802 mm 

470 mm 

1780 mm 

387 mm 

396 mm 

34 

90 

84 

1300 mm 

500 mm 

17 

45 

42 

387 mm 

396 mm 

460 mm 

1 

3 

3 

1300 mm 

500 mm 

1 

3 

3 

Hodnota / charakteristika 

materiál oceľový plech s práškovou vypaľovanou farbou 

vnútorná polica v dolnej časti, tyč na ramienka + 3 háčiky, 
háčik na bočnicu, 

uzamykanie cylindrický zámok s dvoma kľúčmi, vetracie 
otvory, výstuha dverí 

spojovacie kovanie pre spojenie do radov 

korpus vo farbe svetlo šedá RAL 7035 

dvierka vo farbe:horný rad modrá RAL 5012, oranž RAL 
2008, žltá RAL 1023 

dvierka vo farbe:dolný rad žltá RAL 1023, modrá RAL 5012, 
oranž RAL 2008, 

pracovná doska - laminátová drevotriesková doska, hrúbky 
25 mm, farba buk, ABS hrany 2mm, 

nerezové nohy priemer 80 mm 
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3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

5, šatníková skriňa 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

6, regál do skladu 

7, stolička do šatne 

7, stolička do šatne 

8, skrinka dvojdverová nízka 

8, skrinka dvojdverová nízka 

8, skrinka dvojdverová nízka 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

materiál vrchné a spodné dosky - laminátová 
drevotriesková doska hrúbky 25 mm, 

materiál bočné dosky - laminátová drevotriesková doska 
hrúbky 18 mm 

zadné dosky - sololit v odtieni, poličky polohovateľné, 
nožičky klzák, 

úchytky rozteč 96 mm, matný nerez 

dvierka - fóliované MDF dosky, ABS hrany 2 mm, korpus -
ABS hrany 2 mm 

farba - buk 

materiál vrchné a spodné dosky - laminátová 
drevotriesková doska hrúbky 25 mm, 

materiál bočné dosky - laminátová drevotriesková doska 
hrúbky 18 mm 

zadné dosky - sololit v odtieni, poličky polohovateľné, 

úchytky rozteč 96 mm, matný nerez 

dvierka - fóliované MDF dosky, ABS hrany 2 mm, korpus -
ABS hrany 2 mm 
farba - buk 

materiál oceľový plech s práškovou vypaľovanou farbou 

zvarenec z ohraneného plechu, uzamykanie cylindrickým 
zámkom s dvoma kľúčmi 

dvere po celom obvode lemované ohybom, každý oddiel s 
dvojitým ohybom zabraňujúcim vypáčeniu dverí 

ventilačné otvory vo dverách, dvere zavesené na 
vnútorných kovových čapoch s uhlom otvárania 110° 

plastový štítok pre umiestnenie menovky, polica, tyč, 3x 
posuvný háčik 

korpus vo farbe svetlosivej RAL 7035, dvere vo farbe 
červenej RAL 3000 

materiál pozinkovaná oceľ s práškovým lakovaním, police z 
HDF, zvýšená odolnosť proti chemikáliam 

dovolené zaťaženie police max. 275 kg pri rovnomernom 
zaťažení, dve výstuhy na každej polici 

regulácia výšky police pomocou zárezov v nohách stojanov 

bezskrutkový systém montáže bez použitia náradia, 
zaistenie regálu proti možnému prevráteniu 
materiál trúbková kovová konštrukcia, chrómovaná, biela 

čalúnený sedák a opierka, poťah koženkový biely 

materiál - laminátová drevotriesková doska hrúbky 16 mm, 
ABS hrany 2 mm 

farba - buk, zadné dosky - sololit v odtieni, nožičky klzák, 
poličky polohovateľné, 

kovanie a kovové úchytky matný nerez, úchytky rozteč 96 
mm, uzamykateľné 

materiál - laminátová drevotriesková doska hrúbky 16 mm, 
ABS hrany 2 mm 

farba - buk, zadné dosky - sololit v odtieni, nožičky klzák, 
poličky polohovateľné, 

kovanie a kovové úchytky matný nerez, úchytky rozteč 96 
mm, uzamykateľné 

plochooválna oceľová konštrukcia 38x20 mm, povrchová 
úprava vypaľovanou práškovou farbou, 

sedák a operadlo tvarovaná buková preglejka s krempou, 
celistvý zváraný profil po obvode sedáku 

plastové koncovky so širokou dosadacou plochou z 
tvrdeného plastu s bielou vložkou 

ukončenie konštrukcie stoličky pri operadle zakončené 
kovovým zváraným krytom, ktorý sa nedá vyberať 
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10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 - 7 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

uchytenie operadla (ukončenie nitov) zo zadnej strany 
zakryté 

3 ks klzných podložiek z tvrdeného plastu proti poškodeniu 
dosky stola 

farebné prevedenie: RAL3000 červená, RAL1018 žltá, 
RAL6018 zelená 

plochooválna oceľová konštrukcia 38x20 mm, povrchová 
úprava vypaľovanou práškovou farbou 

plastové koncovky lavíc vybavené dvoma rektifikáciami pre 
vyrovnávanie nerovnosti podlahy 

aretácia nastavení požadovanej výšky pomocou 
imbusových skrutiek 

lavice s pracovnými doskami LTD hrúbky 18 mm s 2 mm 
ABS hranou v dekóre svetlý buk 
dosky so závrtnými kovovými maticami pre pevnejšie 
spojenie s konštrukciou 

odkladacie koše vo farbe konštrukcie, plastové koncovky so 
širokou dosad. plochou z tvrdeného plastu 

farebné prevedenie: RAL3000 červená, RAL1018 žltá, 
RAL6018 zelená 

plochooválna oceľová konštrukcia 38x20 mm, povrchová 
úprava vypaľovanou práškovou farbou 

sedák a operadlo čalúnené (žltá, modrá, červená, zelená), 
celistvý zváraný profil po obvode sedáku 

plastové koncovky so širokou dosadacou plochou z 
tvrdeného plastu s bielou vložkou 

ukončenie konštrukcie stoličky pri operadle zakončené 
kovovým zváraným krytom, ktorý sa nedá vyberať 

uchytenie operadla (ukončenie nitov) zo zadnej strany 
zakryté 
3 ks klzných podložiek z tvrdeného plastu proti poškodeniu 
dosky stola 

farebné prevedenie: RAL3000 červená, RAL1018 žltá, 
RAL6018 zelená 

plochooválna oceľová konštrukcia 38x20 mm, povrchová 
úprava vypaľovanou práškovou farbou 

perforovaná kovová clona 

plastové koncovky lavíc vybavené dvoma rektifikáciami pre 
vyrovnávanie nerovnosti podlahy 

aretácia nastavení požadovanej výšky pomocou 
imbusových skrutiek 

pracovná doska LTD hrúbky 18 mm s 2 mm ABS hranou v 
dekóre svetlý buk 

dosky so závrtnými kovovými maticami pre pevnejšie 
spojenie s konštrukciou 

plastové koncovky so širokou dosadacou plochou z 
tvrdeného plastu 

uzamykateľná zásuvka 

farebné prevedenie: RAL3000 červená, RAL1018 žltá, 
RAL6018 zelená 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Objednávateľ požaduje nový nábytok - nie používaný 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia aby bol nábytok plne funkčný a zmontovaný. 

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Objednávateľ požaduje umožnenie obhliadky tovaru pred dodaním, resp. predloženie ponúkaného tovaru formou katalógu 
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Objednávateľ požaduje predložiť do 5tich dní od účinnosti zmluvy vzorky tovaru na preukázanie technickej špecifikácie predmetu 
zákazky. V prípade, že tovar nebude spĺňať technickú špecifikáciu, objednávateľ odstúpi od zmluvy a udelí dodávateľovi negatívnu 
referenciu. 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis 

1, šatníková skrinka 6 dverové na sokle 

2, pracovný stôl 

3, sriňa dvojdverová vysoká 

4, skriňa dvojdverová nástenná 

5, šatníková skriňa 

7, stolička do šatne 

8, skrinka dvojdverová nízka 

9, skrinka dvojdverová vysoká 

6, regál do skladu 

10, výškovo nastaviteľná školská stolička žiacka veľkosť č. 5-7 

1 1 , výškovo nastaviteľná školská lavica dvojmiestna veľkosť č. 3 
- 7 

12, školská stolička učiteľská veľkosť 6 

13, výškovo nastaviteľná katedra učiteľská veľkosť č. 6-7, s 
uzamykateľnou zásuvkou 

Názov súboru 

1_satnikova_skrinka_6_dverova.pdf 

2_pracovny_stol.pdf 

3_skrina_dvojdverova_vysoka.pdf 

4_skrina_dvojdverova_nastenna.pdf 

5_satnikova_skrina.pdf 

7_stolicka_do_satne.pdf 

8_skrinka_dvojdverova_nizka.pdf 

9_skrinka_dvojdverova_vysoka.pdf 

6_regal_do_skladu.pdf 

10_vyskovo_nastavitelna_skolska_stolicka_ziacka_velkost_c_5_7 
.pdf 

11 vyskovo nastavitelna kolsk lavica dvojmiestna velkost 3 
7_ pdf _ _ s a _ _ _ _ 

12_skolska_stolicka_ucitelska_velkost_c_6.pdf 

13_vyskovo_nastavitelna_katedra_ucitelska_velkost_c_6_7.pdf 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Mlynská 50 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

15.10.2015 0:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: položky 

Množstvo: 13,0000 

3.4 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: 19 500,00 EUR 
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4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 23 400,00 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 26.8.2015 10:38:00 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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