Kúpna zmluva č. Z201739397_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Základná škola Drábova 3, Košice
Drábova 3, 04023 Košice, Slovenská republika
35542641
2021635726
SK9456000000009309072003
+ 421556443639

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Elektroservis VV, s.r.o.

Sídlo:

Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

44602731

DIČ:

2022753007

IČ DPH:

SK2022753007

Číslo účtu:

SK7109000000000562638786

Telefón:

+421 905240715

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Teleskopická umývačka riadu

Kľúčové slová:

umývačka riadu, teleskopická umývačka riadu

CPV:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo
a dodávky pre stravovacie zariadenia

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodanie tovaru Teleskopická umývačka riadu pre potreby hromadného stravovania v školskej jedálni.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

kapacita umývania tanierov

hodina

1440

kapacita umývania pohárov

hodina

1600

kapacita

hodina

80

zásuvná výška

mm

420

3 Umývacie cykly

sekunda

45,84,150

automatická diagnostika systému umývacia teplota

°C

55

oplachová teplota

°C

84

príkon

kW

6

napätie

V

400

spotreba vody na cyklus

liter
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Maximum

5000

65

9,9

2

Presne

752x755x15
47

rozmery šxhxv

mm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Soft štart pre ochranu riadu garantovaný oplach
prostredníctvom vstavaného čerpadla

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

dávkovač oplachového prostriedku

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

odpadové čerpadlo

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

možnosť nastaviť individuálny umývací cyklus
automatické spustenie pri zavretí poklopu

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

kapacita atmosferického boilera 12 litrov elektronické
ovládanie s displejom teploty samočistiaci program

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

1 x kôš na taniere

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

1 x kôš na príbory

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platným STN EN normami týkajúcimi sa
predmetu zákazky
V prípade, ak bude dodaný iný tovar ako je uvedený v ods. Technická špecifikácia predmetu zákazky tohto opisu, bude to
verejný obstarávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok a odstúpi od zmluvy.
Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek technickej, alebo
osobitnej požiadavky, sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, objednávateľ neodoberie tovar a vystaví
negatívnu referenciu.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri dodaní tovaru sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre
elektronické trhovisko (ďalej len „OPET“) a nasledovnými osobitnými požiadavkami.
Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov je nemá vplyv na význam a
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané.
Požadujeme odvoz a likvidáciu pôvodnej umývačky riadu v cenne zákazky
Záručný a pozaručný servis poskytovaný do 48 hodín od zistenia poruchy na zariadení osobne technikom.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Ulica:

Drábova 3
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.08.2017 10:00:00 - 29.09.2017 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 208,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 650,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.08.2017 14:20:01
Objednávateľ:
Základná škola Drábova 3, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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