Kúpna zmluva č. Z201723333_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

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
00397865
2020845332
SK2020845332
0259244617

Dodávateľ:
Obchodné meno:

WINTEC Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Jána Hollého 381/7, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

IČO:

48269191

DIČ:

2120116207

IČ DPH:

SK2120116207

Číslo účtu:

SK8811000000002946008715

Telefón:

0903708365

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrospotrebiče

Kľúčové slová:

Elektrospotrebiče

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť;
39141500-7 - Digestory; 39711440-5 - Variče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 1. Kuchynský odsávač pár: počet 6 ks: Prevedenie odsávača-podvesný; Farba-nerez; Osvetlenie-žiarovkové závit
E14; Kovové filtre proti mastnotám-áno; Ovládanie-tlačidlové; Spätná klapka-áno; Svetelná signalizácia
prevádzky-áno; Odťahy-horný a recirkulácia; Elektrické napätie-230 V; Výška (mm) min/max: 140-149,5 mm; Šírka
(mm) min/max: 600 mm; Hĺbka (mm) min/max: 485-500 mm; napr.: Mora OP 620 X
• 2. Sklokeramická doska: počet 6 ks: Výška (mm) min/max: 38 - 55 mm; Šírka (mm) min/max: 580-590 mm; Hĺbka
(mm) min/max: 505-520 mm; Signalizácia funkcie-áno; Ovládanie-dotykové; Varné zóny-4; Časový spínač varných
zón-áno; Funkcia STOP control/detská poistka-áno; Ukazovateľ zvyškového tepla-áno; Farba-čierna; Menovitý príkon
min/max: 6200 W – 6500 W; Elektrické napätie-400 V; Napr. Mora VDS 640 X
• 3. Elektrická rúra: počet 6 ks: Výška (cm) min/max: 59,4 – 59,5 cm; Šírka (cm) min/max: 59,4 – 59,7 cm; Hĺbka (cm)
min/max: 56,4 – 56,8 cm; Rozmer na vstavanie v x š x h (cm): 59-60 x 560 x 550; Konštrukcia-vstavaná; Farba-nerez;
Energetická trieda-A; Časovač-áno; Teplovzdušná funkcia-áno; Gril-áno; Multifunkčná rúra-áno; Objem rúry min/max:
60 – 74 litrov; Display-áno; Vnútorné osvetlenie rúry-áno; Menovitý príkon min/ max: 2780 W – 3300 W; Elektrické
napätie-230 V; Napr. Mora VT 528 MX
• 4. Dvojdverová chladnička s mrazničkou: počet 6 ks: Farba-biela; Spôsob umiestnenia-voľne stojaca; Energetická
trieda: A+; Využiteľný objem chladnička min/max: 184 – 215; Využiteľný objem mraznička min/max: 44 – 50 ; Počet
kompresorov: 1; Rozmery (v x š x h) v cm:140,4 -159,9 x 54-54,5 x 60 – 60,4 cm; Zameniteľné otváranie-áno;
Vnútorné osvetlenie-žiarovka; Automatické odmrazovanie-áno; Napr. Electrolux EJ 2801 AOW2

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti
2.4

Hodnota/Charakteristika

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
1. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy vlastný návrh na plnenie
– t.j. predloží, aký typ, značku ponúka, pričom preukáže, resp. potvrdí, špecifikáciu zadanú verejným obstarávateľom.
2. Do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy predloží úspešný uchádzač elektronicky podrobný rozpis položiek tovaru v
zložení: názov, typové označenie, špecifikácia, doplnené o jednotkovú cenu bez DPH, DPH, jednotkovú cenu s DPH, cena
celkom bez DPH a s DPH.
3. Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu na miesto určenia, ktoré bude spresnené po uzavretí zmluvy s úspešným
uchádzačom.
4. Podkladom pre fakturáciu je čitateľný dodací list podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s uvedením predmetu,
množstva a dátumu dodania.
5. Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, vyloženie tovaru,
štandardné balenie, recyklačný poplatok...).
6.

Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý.

7. Verejný obstarávateľ požaduje dodať návod na obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku + záručné listy k daným
tovarom.
8.

Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent k danému predmetu zákazky.

Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje
verejný obstarávateľ najmä:
•

nesplnenie osobitných požiadaviek zadaných verejným obstarávateľom

•

nesplnenie predmetu zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej verejným obstarávateľom

•

omeškanie dodávateľa so splnením predmetu zmluvy o 2 pracovné dni

•

nedodanie predmetu plnenia z dôvodov na strane dodávateľa

Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré
Grunty 36, 841 04 Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.05.2017 09:00:00 - 23.06.2017 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Kompletný predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

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: 3 690,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 428,00 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 23.05.2017 10:12:00
Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
WINTEC Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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