
Kúpna zmluva č. Z20158966_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Prievidza 

Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika 

IČO: 318442 

DIČ: 2021162814 

IČ DPH: nie je platca 

Číslo účtu: SK2402000000000016626382 

Tel: +421 465179601 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: BRENO s.r.o. 

Sídlo: Rožňavská 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 36660710 

DIČ: 2022243047 

IČ DPH: SK2022243047 

Číslo účtu: SK2309000000000630592418 

Tel: 0911291826 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Koberce 

Kľúčové slová: Koberce 

CPV: 39531000-3 - Koberce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Koberce a behúne pre dve materské školy s obšitím všetkých strán vo farbe kobercov 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Koberec v škoricovej farbe, farebne stály, tlmí krokový hluk, rozmer 4,00 
x 10,00 m, materiál 100% polypropylén, podkald filc, váha vlasu 950 
g/m2, výška vlasu 11 mm, celková výška 14 mm, celková váha 1820 
g/m2 

ks 2 

Koberec v bledo hnedej farbe, farebne stály, tlmí krokový hluk, rozmer 
9,50 x 4,00 m, materiál 100% polypropylén, podkald filc, váha vlasu 730 
g/m2, výška vlasu 4,5 mm, celková výška 8 mm, celková váha 1950 
g/m2 

ks 1 

Koberec v hnedej farbe, farebne stály, tlmí krokový hluk, rozmer 2,80 x 
2,50 m, materiál 100% polypropylén, podkald filc, váha vlasu 730 g/m2, 
výška vlasu 4,5 mm, celková výška 8 mm, celková váha 1950 g/m2 

ks 1 
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Koberec v bledo hnedej melírovanej farbe, koberec je nízkej slučky, 
vyrobený z 100% polypropylenu, podklad koberca podložka ultratex-filc, 
rozmer 13,20 x 1,60 m, váha vlasu 500 g/m2, výška vlasu 4 mm, 
celková výška 5 mm, celková váha 1385 g/m2 

ks 1 

Koberec v bledo hnedej melírovanej farbe, koberec je nízkej slučky, 
vyrobený z 100% polypropylenu, podklad koberca podložka ultratex-filc, 
rozmer 3,00 x 2,50 m, váha vlasu 500 g/m2, výška vlasu 4 mm, celková 
výška 5 mm, celková váha 1385 g/m2 

ks 1 

Behúň v zelenej farbe s pestrofarebným vzorom tvoreným kvetmi po 
obidvoch stranách okrajov, materiál 100% polyamid, protišmyková 
zadná strana - guma, výška vlasu 3 mm, celková výška 5,4 mm, váha 
vlasu 300 g/m2, celková váha 1260 g/m2 rozmer 0,80m x 4,00 m 

ks 1 

Behúň v zelenej farbe s pestrofarebným vzorom tvoreným kvetmi po 
obidvoch stranách okrajov, materiál 100% polyamid, protišmyková 
zadná strana - guma, výška vlasu 3 mm, celková výška 5,4 mm, váha 
vlasu 300 g/m2, celková váha 1260 g/m2 rozmer 1,00m x 2,37 m 

ks 1 

Behúň v oranžovej farbe s pestrofarebným vzorom tvoreným kvetmi po 
obidvoch stranách okrajov, materiál 100% polyamid, protišmyková 
zadná strana - guma, výška vlasu 3 mm, celková výška 5,4 mm, váha 
vlasu 300 g/m2, celková váha 1260 g/m2 rozmer 0,80m x 2,00 m 

ks 2 

Behúň v oranžovej farbe s pestrofarebným vzorom tvoreným kvetmi po 
obidvoch stranách okrajov, materiál 100% polyamid, protišmyková 
zadná strana - guma, výška vlasu 3 mm, celková výška 5,4 mm, váha 
vlasu 300 g/m2, celková váha 1260 g/m2 rozmer 1,00m x 2,95 m 

ks 1 

Behúň v hnedej farbe s potlačou po obidvoch stranách okrajov, materiál 
100% polyamid, protišmyková úprava - gel, výška vlasu 3 mm, celková 
výška 6,5 mm, váha vlasu 220 g/m2, celková váha 925 g/m2 rozmer 
1,00m x 6,30 m 

ks 1 

Behúň v hnedej farbe s potlačou po obidvoch stranách okrajov, materiál 
100% polyamid, protišmyková úprava - gel, výška vlasu 3 mm, celková 
výška 6,5 mm, váha vlasu 220 g/m2, celková váha 925 g/m2 rozmer 
1,50m x 2,70 m 

ks 1 

Koberec v hnedej farbe, farebne stály, tlmí krokový hluk, rozmer 1,40 x 
3,30 m, materiál 100% polypropylén, podkald filc, váha vlasu 730 g/m2, 
výška vlasu 4,5 mm, celková výška 8 mm, celková váha 1950 g/m2 

ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

obšívanie obšívanie 1 mm vpich 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Súčasťou dodávky budú návody na údržbu v slovenskom jazyku 

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Trenčiansky 
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Okres: 

Obec: 

Ulica a číslo: 

Prievidza 

Prievidza 

Ul. M. Mišíka 398/17, Ul. J. Matušku 759/1 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

26.6.2015 9:56:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Množstvo: 14,0000 

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: 2 490,00 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 988,00 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 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 8.6.2015 13:38:00 

Objednávateľ: 
Mesto Prievidza 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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Dodávateľ: 
BRENO s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov 
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20158966 

I. Identifikácia víťazného dodávateľa 

Dodávateľ 
Cena bez 
DPH 

Sadzba DPH Cena s DPH 
Merná 
jednotka 

Poradie 

BRENO s.r.o., IČO: 36660710, Sídlo: Rožňavská 1, 
83104 Bratislava, Slovenská republika 

2 490,00 20,00 2 988,00 e 1 

II. Výsledné poradie ponúk dodávateľov 

Dodávateľ 
Cena bez 
DPH 

Sadzba 
DPH 

Cena s 
DPH 

Merná 
jednotka 

Celkové 
hodnotenia 

Poradie 

BRENO s.r.o., IČO: 36660710, Sídlo: Rožňavská 1, 
83104 Bratislava, Slovenská republika 

2 490,00 20,00 2 988,00 e 100,000/ 
100,000 

1 

* Kritériom určujúcim poradie účastníkov je Cena s DPH 

Dátum generovania dokumentu v systéme: 8.6.2015 13:38:00 
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