Kúpna zmluva č. Z201635587_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Sídlo:

Palárikova 2311, 02216 Čadca, Slovenská republika

IČO:

17335469

DIČ:

2020552083

IČ DPH:

SK 2020552083

Číslo účtu:

SK 69 8180 0000 0070 0047 9818

Tel:

+421 41 4604490

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Adam Chabada

Sídlo:

Šenkárovska 52, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

17916534

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0905832658

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Bariérové hygienické prekladacie práčky

Kľúčové slová:

automatická priemyselná práčka

CPV:

42716120-5 - Práčky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:
2.2

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nová automatická priemyselná práčka na pranie a odstreďovanie bielizne

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Kapacita práčky (suchá náplň)

kg

66

plnenie bubna

kg : l

Objem bubna

liter

667

nakladací otvor

mm

450x320

otáčky odstredenia

ot/min

900

G faktor min.

min.

350

hlučnosť

dB

digitálne výstupy pre tekuté dávkovanie pracích detergentov

počet

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Maximum

Presne

1 :10

70
8

nerezový vnútorný a vonkajší bubon

vyžaduje sa

nerezový kabinet

vyžaduje sa

vertikálne otváranie plniacich dvier (dohora)

vyžaduje sa

zaistenie bubna na čistej a špinavej strane

vyžaduje sa

integrovaný vypúšťací ventil

vyžaduje sa

elektronické riadenie, pohon s frekvenčným meničom

vyžaduje sa

snímanie nevyváženosti bubna frekvenčným meničom

vyžaduje sa

menu a návod v slovenskom jazyku

vyžaduje sa

plne odpružená práčka s dvojitým horizontálnym tlmením bubna

vyžaduje sa

ovládací dotykový displej s voľne programovateľnou riadiacou jednotkou vyžaduje sa
pre možnosť tvorby a úpravy pracích programov podľa potreby
indikácia optimálneho naloženia stroja prádlom na displeji
vyžaduje sa
možnosť odoberať vzorky pracieho kúpeľa a dosledovať parametre
vyžaduje sa
pracieho procesu (teplota, čas, množstvo vody) v histórii programátora v
prípade vzniku kontaminácie, prípadne pre potreby priebežnej kontroly
pracovníkmi hygieny
3 prívody vody vrátane vstupných filtrov a preplachu dávkovania
vyžaduje sa
možnosť manuálneho dávkovania pracích prostriedkov

vyžaduje sa

ohrev: kombinovane elektrika + para

vyžaduje sa

núdzové STOP tlačidlo

vyžaduje sa

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie a spustenia do prevádzky
Vrátane zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia
záručná doba minimálne 24 mesiacov
garančné prehliadky počas záručnej doby v cene výrobku
Záručný a pozáručný servis do 24 hodín po nahlásení poruchy
pozáručný servis minimálne 10 rokov
zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované
dodanie do 14.12.2016
V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výška %,
pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do
štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden dodávateľ, EKS označí zadávanie zákazky za nedokonané.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy kontaktné údaje na osobu dodávateľa, zodpovednú za plnenie premetu
zmluvy.
Dodávateľ predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy na referát verejného obstarávania objednávateľa Vyhlásenie o zhode a doplňujúce
podklady k nemu, certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie
zhody výrobkov.
Objednávateľ požaduje do 5 dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi technické parametre
ponúkaného tovaru , s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia tovaru na referát verejného obstarávania
objednávateľa.
Objednávateľ požaduje predloženie dokladov v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, objednávateľ má právo
zrušiť zmluvu.
Názov

Upresnenie
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Čadca

Obec:

Čadca

Ulica a číslo:

Palárikova 2311

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.11.2016 07:00:00 - 14.12.2016 13:00:00

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: 42 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 51 480,00 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.
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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 02.11.2016 15:22:00
Objednávateľ:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Adam Chabada
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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