
Kúpna zmluva č. Z201533817_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 

MIVASOFT, spol. s r.o. 

M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, Slovenská republika 

36289906 

2022159667 

SK2022159667 

SK9775000000004003377741 

0317801911 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

2.2 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

detské postieľky, matrace, detské stoličky, šatníkové skrinky, stoly, skrine, nábytkové zostavy-
dodávka vrátane dopravy. 
školský nábytok, detské stoličky, skrinky, šatníkové skrinky, skrine, postieľky 

39143100-7 - Nábytok do spálne; 39143112-4 - Matrace; 39160000-1 - Školský nábytok; 39161000-
8 - Nábytok pre materské školy; 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, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

• 2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

• 3, PAPLÓN (bez vankúša) 

• 4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

• 5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

• 6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

• 7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

• 8, otvorený regál nízky Z1 

• 9, skrinka s dvierkami Z2 

• 10, otvorený regál vysoký Z3 

• 1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 
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• 12, skrinka s dvierkami Z5 

• 13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

• 14, skrinka s dvierkami Z7 

• 15, otvorený regál nízky M1 

• 16, skrinka s dvierkami M2 

• 17, otvorený regál vysoký M3 

• 18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

• 19, skrinka s dvierkami M5 

• 20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

• 2 1 , skrinka s dvierkami M7 

• 22, otvorený regál nízky L1 

• 23, skrinka s dvierkami L2 

• 24, otvorený regál vysoký L3 

• 25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

• 26, skrinka s dvierkami L5 

• 27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

• 28, skrinka s dvierkami L7 

• 29, skrinka s dvierkami L8 

• 30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

• 3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

• 32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

• 33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

• Dodávka zmontovaného plne funkčného nábytku vrátane dopravy . 

• Minimálna záruka na tovar 48 mesiacov. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

Jednotka 

ks 

šírka 

výška 

dĺžka 

ks 

šírka 

výška 

dĺžka 

ks 

šírka 

hrúbka 

dĺžka 

šírka 

hĺbka 

výška 

Minimum Maximum Presne 

75 

650 mm 

200 mm 

1350 mm 

75 

610 mm 

80 mm 

1300 mm 

75 

790 mm 

30 mm 

1200 mm 

1600 mm 

1400 mm 

580 mm 
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4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-červená 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-oranžová 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-modrá 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-oranžová 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-modrá 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU-červená 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ-červená 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ-oranžová 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ-zelená 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ-modrá 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ-žltá 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-spodné dvierka 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-spodné dvierka 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-vrchné dvierka 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-vrchné dvierka 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-spodná priehradka 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ- sedenie 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-oranžová/červená 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-modrá/zelená 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ-
rôznofarebná/rôznofarebná (oranžová, červená, modrá, zelená) 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

ks 

ks 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

ks 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška sedenia 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

výška 

šírka 

hĺbka 

šírka 

výška 

šírka 

výška 

šírka 

výška 

ks 

ks 

ks 

nosnosť 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

2 

2 

2 

1250 mm 

800 mm 

580 mm 

2 

2 

2 

300 mm 

300 mm 

730 mm 

380 mm 

24 

13 

13 

13 

12 

1355mm 

1085 mm 

500 mm 

185 mm 

660 mm 

185 mm 

230 mm 

195 mm 

320 mm 

5 

5 

5 

200 kg 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1600 mm 

2 

750mm 

400mm 

875mm 

1510 mm 
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10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

2 

450 mm 

400 mm 

1550 mm 

2120 mm 

2 

750mm 

400mm 

420 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1530 mm 

1 

830 mm 

400 mm 

1580 mm 

1 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1630 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1400 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1640 mm 

2 

450 mm 

400 mm 

1550 mm 

2230 mm 

2 

750 mm 
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18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 
ks 

šírka 

hĺbka 

400 mm 

420 mm 

960 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1200 mm 

1 

830 mm 

400 mm 

1580 mm 

1 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1405 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1385 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1550 mm 

2 

450 mm 

400 mm 

1550 mm 

2100 mm 

2 

750 mm 

400 mm 

420 mm 

920 mm 

2 

750 mm 

400 mm 
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26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY - zelené 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY - žlté 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY - oranžové 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

Technické vlastnosti 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

1, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

3, PAPLÓN (bez vankúša) 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

výška s 
aplikáciou 

ks 

šírka 

výška 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

ks 

ks 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

ks 

šírka 

hĺbka 

výška 

875 mm 

1550 mm 

1 

830 mm 

400 mm 

1580 mm 

1 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1385 mm 

1 

750 mm 

400 mm 

875 mm 

1385 mm 

15 

410 mm 

660 mm 

712 mm 

128 mm 

680 mm 

5 

5 

5 

2 

1020 mm 

740 mm 

1250 mm 

2 

1235 mm 

450 mm 

810 mm 

Hodnota / charakteristika 

materiál: masívne bukové drevo 

bez čela, s roštom, stohovateľné, farba buk 

materiál: pevný molitán 

poťah: bavlnená látka, na zips, prateľný v pračke, farbu určí 
objednávateľ po dohode s dodávateľom 

materiál: vrchný materiál zo 100%bavlny plnený 
polyesterovým rúnom s obsahom dutých vlákien 

vhodný pre alergikov a astmatikov, bez vankúšov, farba 
biela 
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4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

8, otvorený regál nízky Z1 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

9, skrinka s dvierkami Z2 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

10, otvorený regál vysoký Z3 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

1 1 , výsuvný zásobník s kolieskami Z4 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

materiál nôh: masívne drevo, farba buk, nádstavec na nohy 

materiál dosky: laminátová drevotrieskova doska 18 mm, 
ABS hrany 

farba dosky: 2 x červená, 2 x oranžová, 2 x modrá 

materiál nôh: masívne drevo, farba buk, nádstavec na nohy 

materiál dosky: laminátová drevotrieskova doska 18 mm, 
ABS hrany 

farba dosky: 2 x červená, 2 x oranžová, 2 x modrá 

materiál konštrukcie: bukové masívne drevo, farba:prírodná 

materiál sedáka a operadla: tvarovaná celobuková 
preglejka, zaoblené hrany 

ergonomicky tvarované operadlo a sedadlo, stohovateľné 

zabezpečenie proti poškriabaniu podlahy 

farba sedáka a operadla: 24xčervená, 13xoranžová, 
13xmodrá, 13xzelená, 12xžltá, 

materiál korpusu: laminovaná drevotrieska 18mm, odtieň 
buk, ABS hrany 

zadná stena z LTD dosky, 

materiál dvierok: vysokokvalitná MDF doska, dvierka 
s pravým závesom 

otváranie riešené výrezom v tvare polmesiaca 

v priestore na odev dvojháčik, v spodnej časti drôtový 
systém na odkladanie topánok 
materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 
poličky polohovateľné, štyri police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

štyri kolieska 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 
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12, skrinka s dvierkami Z5 

12, skrinka s dvierkami Z5 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

13, vysoká dvojdverová skriňa Z6 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

14, skrinka s dvierkami Z7 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

15, otvorený regál nízky M1 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

16, skrinka s dvierkami M2 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

17, otvorený regál vysoký M3 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

18, výsuvný zásobník s kolieskami M4 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

19, skrinka s dvierkami M5 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, tri police z každej strany, nožičky 
klzák, dve dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 
hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 
poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

poličky polohovateľné, štyri police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

štyri kolieska 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 
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20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

20, vysoká dvojdverová skriňa M6 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

2 1 , skrinka s dvierkami M7 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

22, otvorený regál nízky L1 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

23, skrinka s dvierkami L2 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

24, otvorený regál vysoký L3 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

25, výsuvný zásobník s kolieskami L4 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

26, skrinka s dvierkami L5 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, tri police z každej strany, nožičky 
klzák, dve dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 
poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 
hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

poličky polohovateľné, štyri police, nožičky klzák 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

štyri kolieska 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 
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27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

27, vysoká dvojdverová skriňa L6 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

28, skrinka s dvierkami L7 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

29, skrinka s dvierkami L8 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

31, KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

31, KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

31, KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

31, KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, tri police z každej strany, nožičky 
klzák, dve dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál korpusu aj zadnej dosky: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, 

hrany Multiplex, odtieň breza 

prvok s farebnou aplikáciou, materiál aplikácií: laminovaná 
MDF doska 18mm vo farbe podľa nákresu 

materiál dvierok: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gomíkové úchytky 

poličky polohovateľné, dve police, nožičky klzák, dve 
dvierka 

materiál: keramika, farba:biela 

uchytenie v dvoch bodoch do steny 

materiál: Laminovaná drevotriesková doska 18mm, ABS 
hrany 

každá priehradka s dvojitým vešiakom 

farebné prevedenie priečok a poličiek : biele 

farebné prevedenie zadného nástenného panela: 
5xzelená, 5xžltá, 5xoranžová 

materiál korpusu: laminovaná drevotriesková doska 18mm, 
hrany Multiplex, odtieň buk 

materiál aplikácií: laminovaná MDF doska 18mm vo farbe, 
veľké gombíkové úchytky 

-skrinka drez + umývačka riadu: 1x dvierka 440x400mm, 
farba biela, 2 pravé úchyty, madlo guľaté, 

ovládací panel 440x120mm, farba biela, 2x ovládací 
gombík, 

drez 300x300, hĺbka 140mm, farba strieborná otočný 
kohútik, farba buk 

-skrinka šporák + rúra: 1x dvierka 440x280mm, 
priehladným otvorom 300x140mm, farba biela, 

2 ľavé úchyty, madlo guľaté, ovládací panel 440x120mm, 
farba biela, 5x ovládací gombík, 

šporák v dizajne plynové horáky, farba čierna, 1x 
polohovateľná polica v rúre, 

1x dolný fixný panel 440x120mm 

-skrinka mikrovlnná rúra: 1x dvierka 300x240mm, 
priehladným otvorom 160x100mm, 

farba biela 2x ľavé úchyty, madlo guľaté, 1x ovládací panel 
100x240mm, 

z druhej strany 1x dvierka 400x240mm, 2x pravé úchyty, 
madlo guľaté, 

v policovej časti 1x polohovateľná polica ukončená pol-
oblúkovou policou 

-pracovná doska 1020x740mm, hrúbka 25mm, ukončená 
oblúkom 
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32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

-chrómová podpera priemeru 50mm, kvalitné kovanie, 
farebné aplikácie 

-výška pracovnej dosky 600mm 

-vozík s kolieskami delený na 4 funkčné časti, diel pre 5 
plastových úložných boxov, 

diel s piatimi zásuvkami, diel s policou a vrchný diel s 
odkladacími oddielmi 

-materiál korpusu a zadnej steny: laminovaná 
drevotriesková doska 18mm, hrany Multiplex,odtieň javor 

-materiál zásuvkových panelov: laminovaná drevotriesková 
doska 18mm, hrany Multiplex, odtieň javor, 

bez madiel 

-plastové úložné boxy nízke, rozmer 312x430x75mm, rozne 
farby, 5ks 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Objednávateľ požaduje nový nábytok - nie používaný 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

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 

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, DETSKÁ POSTIELKA DREVENÁ s roštom 

2, MATRAC PRE DREVENÉ POSTIEĽKY 

4, ŠESŤUHOLNÍKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

5, OBDĹŽNIKOVÝ STÔL S FAREBNOU DOSKOU 

6, STOLIČKA DETSKÁ DREVENÁ 

7, ŠATNÍKOVÁ SKRINKA 5 DIELNA DREVENÁ 

8-14 NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA "Z" S MOTÍVMI ZO ZAHRADY 

15-21 NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA "M" S MOTÍVMI Z MESTA 

21-29 NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA "L" S MOTÍVMI Z LESA 

30, PREDEĽOVACIA STENA DO WC KERAMICKÁ 

3 1 , KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY 

33, VOZÍK NA VÝTVARNÝ MATERIÁL 

32, NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA KUCHYNKA 

Názov súboru 

1_detska_postielka_drevena_s_rostom.pdf 

2_matrac_pre_drevene_postielky.pdf 

4_sestuholnikovy_stol_s_farebnou_doskou.pdf 

5_obdlznikovy_stol_s_farebnou_doskou.pdf 

6_spolicka_detska_drevena.pdf 

7_satnikova_skrinka_5_dielna_drevena.pdf 

8_14_NABYTKOVA_ZOSTAVA_Z_S_MOTIVMI_ZO_ZAHRADY. 
pdf 

15_21_NABYTKOVA_ZOSTAVA_M_S_MOTIVMI_Z_MESTA.pdf 

22_29_NABYTKOVA_ZOSTAVA_L_S_MOTIVMI_Z_LESA.pdf 

30_predelovacia_stena_do_WC_keramicka.pdf 

31_kupelnove_policky.pdf 

33_vozik_na_vytvarny_material.pdf 

32_NABYTKOVA_ZOSTAVA_KUCHYNKA.pdf 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 
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Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: nám. A. Molnára 2 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

15.12.2015 0:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: položky 

Množstvo: 33,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 320,80 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 23 184,96 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 11.11.2015 12:38:01 
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V Bratislave, dňa 11.11.2015 12:38:01 

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

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