
Objednávater (kupujúcí): Obec Poproč
Sídlo: Školská2,04424,Poproč
Statutárny zástupca: Ing. Iveta Komorová Hitovská/ starostka obce
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

l.BEAMI/ s.r.o.
Černyševského9
85101 Bratislava
V

ICO: 35 680 865
v

DIČ:2020927359
v

ICDPH:SK 2020927359

ako predávajúci
Vec: Objednávka č. 101/2019

Objednávame si u Vás dodanie tovaru

" Nákup stohovaterných stoličiek do kultúrneho domu "

V súlade a v rozsahu uvedenom v ponuke zo dňa 4.12.2019 (ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto
objednávky)

Cena - dohodou v súlade s predloženou cenovou ponukou: 4 644,00  .

Predávaj'úcimáprávofakturovaťdohodnutúcenupododaníaprevzatítovaru.

Miesto dodania: úsek Miestneho kultúrneho strediska/ Kultúrna 1, Poproč.

Lehota dodania do 31.12.2019

V Poproči: 11.12.2019

Ing. Iveta Komorová Hifovská
starostka obce

Svojim podpisom potvrdzujem prijatie objednávky:

v dňa

Meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konaťza predávajúceho

Príloha: 1. Cenová ponuka zo dňa 4.12.2019

Obj. č. 101/2019 zverejnená dňa 11.12.2019, zverejnila Molnárová Lucia



Príloha č. 1 k výzve

Obchodné meno alebo názov uchádzača l.Beami, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Cernyievského 9,85101 Bratlslava
Statutárny organ uchádzača Mgr. Andrej Foltín
ICO 35680865
DIC 2020927359

ICDPH(akjeplatca) SK 2020927359

e-mail, telefonický kontakt obchodlíailbeami.sk, 0904478 239

Obec Poproč

Školská2

044 24 Poproč

Vec:

Prieskum trhu - predloženie cenovej ponuky

NLZak.lade,vašlžiadosti ° Predloženie ""°vej P°""ky Vám predkladáme cenovú ponuku
podFa požadovanejšpedfíkácie

Predmetzákazky:

"Nákup stohovaternych stoličiek do kultúrneho domu"

Jednotková Cena Cena
p. Výška

Opls celkom v celkomcena v Eur
č. Množstvo M. DPHv

bez DPH EUR bez vEURs
EUR:

DPH: DPH:

Rám z ocele s hróbkou steny 1,2 mm, Šírka profilu: 2 cm
Rám lakovaný práskovým lakovaním - min 3 vrstvy, odtieň
zlatá, resp. zlatistá
Čalúnenie farby červenej, zo silnej, stálofärebnej tkaniny,
odolnej voči oderu, s tzv. diamantovým vzorom
Sedačka z hustej polyuretánovej peny odolnej voči
deformäcii

Výškasedadla:46cm

HÍbka sedadla: 40cm
1. ks 19,35  3 870/00 4 644/00

šfrka sedadla: 39 cm 200   
Dodatočný výstužný nosník pod sedadlo

Celková výška stoličky: 92 - 93 cm

Stohovaterná stolička

Nosnosť stoličky: 120 kg

Záruka výrobcu na stoličku: min. 2 roky
Stolička dodaná vceiku, bez nutnosti ďalšej montáže



/
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llustračnýsnímok

Sme - m&sme platcami DPH (neplatný údaj prečíarknuť)

Vyhlasujeme, ze platnosť predloženej cenovej ponuky je do 5.2.2020, pricom deklarujeme jej min.

platnosť 60 dní odo dňa doručenia predmetnej cenovej ponuky verejnému obstarávatefovi.

Súhlasíme s tým, aby bola táto cenová ponuka vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky, ak to
bude uplatniterné:

áno/me*-

*nehodiace preškrtní

V ...Bratislave .. dňa: .4.12.209.........................

Mgr. Andrej Foltín
Meno, priezvisko a podpis osoby (osôb),

oprávnenej konaťza uchádzača**

*aLDbookStd^^^oppo^rnd^cdľvÍat^Tr.suTkľtS^J^opróvnenf dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby



Prfloha k cenovej ponuke

Špecifíkácia ponúkaného tovaru
Navrhovanétechnické parametre

rórejný obstarávater podfa 7 ods. 1 písm. b) zákona
oyerejnom obstarávaní Obec Poproč, Školská 2,044 24 Poproč

Názov predmetu zákazky "Nákup stohovaterných stoličlek do kultúrneho domu"

Obchodné meno alebo názov uchádzača l.Beami, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ČernySevského 9,85101 Bratislava
tatutárny organ uchádzača Mgr. Andrej Foltfn^

ICO 35680865
DIC 2020927359

ICDPH(akjeplatca) SK 2020927359
e-mail/ telefonický kontakt obchodlOlbeami.sk, 0904478239

Ponúkame tento tovar:

Obchodné Typové Parametre

P.č. meno označenie ponúkanéhow

Názov položky ponúkanéh ponúkanéh tovaru
Poznámka:o tovaru o tovaru
uchádzač potvrdí
splnenie/nesplneni
e poiiadaviek
uvedenfm "áno"
alebo niia"

Rám z ocele s hróbkou steny 1,2 mm, šírka profjlu: 2 cm
Rám lakovaný práškovým lakovaním - min 3 vrstvy, odtieň
zlatá, resp. zlatistá
čalúnenie farby červenej, zo silnej, stálofarebnej tkaniny,
odolnej voči oderu, s tzv. diamarrtovým vzorom
Sedačka z hustej polyuretánovej peny odolnej voči
deformäcii

Výška sedadla: 46 cm

HÍbkasedadla:40cm

Šfrkasedad[a:39cm

Dodatočný výstužny nosnfk pod sedadlo

Celková výška stoličky: 92 - 93 cm

Stohovateľná stolička

Nosnosť stoličfcy: 120 kg
1 Záruka výrobcu na stoličku: min. 2 roky ST220 ST220 /

ano



Prfloha k cenovej ponuke

StoliČkadodanáv

lustračný snímok

V ...Bratislave........ dňa: .......4.12.2019..........................

ndrej Foltín
priezvisko a podpis osoby (osôb),

oprávnenej konaťza uchádzača**

+Dokument musí bVt'P°tvrdenyuchádzačom spôsobom ako je to uvedené vo vypise z obchodného registm, živnostenského
listu alebo iného dokladu o oprávnenfdodávaťtovar, uskutočňovaťstavebné prá'ce alebo poskytovať s y


