Kúpna zmluva č. Z201615315_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Sídlo:

Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika

IČO:

17336112

DIČ:

2021068324

IČ DPH:

SK2021068324

Číslo účtu:

SK8881800000007000540295

Tel:

0356912219

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AKD s.r.o.

Sídlo:

Česká 1715/33 , 92401 Galanta, Slovenská republika

IČO:

44865058

DIČ:

2022861929

IČ DPH:

SK2022861929

Číslo účtu:

1731000000004210264600

Tel:

0911600625

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kovová skriňa dvojdverová

Kľúčové slová:

Kovová skriňa dvojdverová

CPV:

39141300-5 - Skrine; 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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kovová skriňa dvojdverová

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Kovová skriňa dvojdverová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Maximum

- dvojdverová kovová skriňa
- farba korpusu:

šedá

- farba dverí:

RAL 9010 (bledo modrá)

- rozmery: v x š x h v mm

1990 x 1000 x 435 mm

- zámok:

dvojbodový otočný zámok na dverách

- pánty:

skryté
Strana 1 z 4

Presne
2

- počet políc:

4 police, nast. v 25 mm odstupoch

- nosnosť police:

min. 60 kg

- záruka:

min. 24 mesiacov

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy preukázať, že je oprávnený dodávať tovar vovzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúťplnenie, ktoré je
predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII „UkončenieZmluvy“ 2. časti „Všeobecné
zmluvné podmienky“ Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvyodstúpiť.
POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedenímpodrobných
jednotkových cien platných počas doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru avzorku na požiadanie podľa
dohody s objednávateľom. Tovar môže byť dodaný až po jeho odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie technickej
špecifikácie.
POZOR !!! - V zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je splatnosťfaktúry 60
dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa obchodných podmienok EKS. Tieto platobné podmienky majúprednosť pred
ustanoveniami obchodných podmienok EKS.
POZOR!!! Žiadame aby predmet zákazky bol v prevedení v zmysle prílohy z dôvodu zachovania jednotného vzhľadu oddelenia.
POZOR !!! V prípade dodania prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľatelefonicky a
zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia,ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného materiálu vpracovných dňoch
čase od 8.00 do 14.00 hod.
Tovar musí byť dodaný nový - nepoužívaný, do 7 pracovných dní od odsúhlasenia technickej špecifikácie alebo v lehotedohodnutej s
objednávateľom, ktorý musí byť dodaný so záručným listom a návodom na obsluhu v slovenskom alebočeskom jazyku.
Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH,sadzbu DPH,
celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH).
Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zmluvy poskytnúť záruku v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru anajneskôr pri
odovzdaní a prevzatí tovaru uviesť tč a názov subjektu pre uplatnenie reklamácií.
Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa jej doručenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatnéporušenie
zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetuzmluvy alebo
nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou
Ak v momente uzavretia zmluvy nemá Dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečnýchužívateľov výhod v
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní odMomentu uzavretia Zmluvy, tak
objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.Ak v momente uzavretia zmluvy nemáDodávateľ v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnýmiustanoveniami ZVO, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň
zápisu Dodávateľa do tohto registra.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Kovová skriňa dvojdverová

Kovová skriňa dvojdverová.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nové Zámky

Obec:

Nové Zámky

Ulica a číslo:

Slovenská ulica 11 A

Strana 2 z 4

3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.7.2016 9:30:00 - 8.7.2016 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 2,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 400,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 480,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.6.2016 9:54:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
AKD s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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