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Stolička















CHARAKTERISTIKA STOLIČKY:
ROZMERY A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: zdravotná stolička Adaptic
- s adaptívnym sedákom na pružine aktivuje chrbtové, brušné a hlboké
stabilizačné svaly okolo chrbtice. Pri sede dochádza k reflexne udržiavanému
svalovému napätiu (svalový tonus), ktoré je základným predpokladom na
vzpriamené držanie tela
- je určená na dlhodobé sedenie (8h)
- pre postavy vysoké 160 – 190 cm
- nastaviteľná výška sedadla, 3D podrúčok, bedrové a hlavové opierky
- mäkčený pohodlný sedák, priedušná chrbtová opierka z poťahu mesh
- rozmer 48 x 50 x 105 cm
- nosnosť 120 kg
- hmotnosť 17,5 kg
- spodná podnož je päťramenný kríž na kolieskach

Počet MJ

11
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Miesta dodania predmetu zákazky:

ADRESY

Slovenská inovačná a energetická agentúra – Regionálna pobočka Banská
Bystrica, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica.
Lehota na dodanie predmetu
zákazky:
Dodanie predmetu zákazky:

je vrátane montáže, dopravy, vyloženia, vynesenia do miest dodania. Uchádzač,
resp. úspešný uchádzač je zároveň povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu
obalového materiálu ku kancelárskemu nábytku a akéhokoľvek ďalšieho materiálu,
resp. odpadu vzniknutého pri dodaní a montáži nábytku (vrátane úhrady
recyklačného poplatku a všetkých ďalších poplatkov vzťahujúcich sa k odvozu
a likvidácii predmetu materiálu, resp. odpadu).

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa čiastočného dodania
predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi, pre každé čiastočné dodanie zvlášť.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za dodanie
predmetu zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného
uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že cena za predmet zákazky môže
byť uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača. Verejný
obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej
sumy a špecifikáciu poskytnutej služby. Súčasťou faktúry musí byť aj oboma
zmluvnými stranami podpísaný dodací list, ktorý bude potvrdzovať dodanie
predmetu zákazky do miest dodania predmetu zákazky. Úspešný uchádzač je
oprávnený vystaviť faktúru pre každé čiastočné dodanie.

Platobné podmienky:

