
Kúpna zmluva č. Z202123086_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ib-elektro s.r.o.
Sídlo: Železničiarska 48, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
IČO: 46375210
DIČ: 2023349691
IČ DPH: SK2023349691
Bankové spojenie: IBAN: SK4202000000002941179259
Telefón: 0902961293

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chladnička s mrazničkou
Kľúčové slová: Chladenie, chladnička, mraznička
CPV: 39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť; 39711130-9 - Chladničky; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chladnička s mrazničkou

Funkcia

Jednodverová chladnička s mrazničkou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 5

Celkový objem liter 114

Hlučnosť dB 36

Objem chladničky liter 101

Objem mrazničky liter 13

Spotreba energie kWh 0,381

Výška x šírka x hĺbka cm 84 x 54 x 59

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Energetická trieda E

Umiestnenie mrazničky vnútri / hore

Parametre chladničky voľne stojaca, jednodverová

Farba biela
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Nôžky predné, nastaviteľné

Police áno

Zásuvka z plastu áno

LED osvetlenie áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vykládky na mieste plnenia

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa

Záruka min. 24 mesiacov

Splatnosť faktúry 30 dní

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky

Poštové náklady v prípade reklamačného konania, budú hradené zo strany Dodávateľa

Dodávateľ je povinný dodať verejnému obstarávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, 
ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba 
vyplýva z povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie

V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Ubytovacie zariadenie Hliny V., Ul. Hlinská, 010 54  Žilina

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 11:00:00 - 13.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 718,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 861,60 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123086

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:06:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ib-elektro s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123086


Zákazka


Identifikátor Z202123086


Názov zákazky Chladnička s mrazničkou


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316843


Dodávateľ


Obchodný názov Ib-elektro s.r.o.


IČO 46375210


Sídlo Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 97901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 13:51:24


Hash obsahu návrhu plnenia 8nxqCp4q7Ew6950aCaijVlMciUyGwQY+Oitoj2uOuKs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
HISENSE RR154D4AW2


Prílohy:
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