Kúpna zmluva č. Z201848169_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

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
00691135
2021186904
SK 2021186904
+421 556419314

Dodávateľ:
Obchodné meno:

X logistics, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

47899948

DIČ:

2024139150

IČ DPH:

SK2024139150

Číslo účtu:

SK9502000000003357940357

Telefón:

0915742702

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kombinovaná chladnička s mrazničkou pre školské jedálne materských škôl

Kľúčové slová:

chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, chladenie, mrazenie, biela technika

CPV:

39711130-9 - Chladničky; 39711100-0 - Chladničky a mrazničky; 39711110-3 - Chladničky
s mrazničkou; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

objem chladničky

l

201

215

objem mrazničky

l

50

111

ročná spotreba energie

kWh

309

hmotnosť

kg

63

rozmery - výška

mm

1450

1885

rozmery - šírka

mm

540

595

rozmery - hĺbka

mm

550

655

trieda energetickej účinnost

trieda

A+

počet políc

ks

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

prevedenie

voľne stojaca
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Minimum

Maximum

Presne
8

regulácia teploty

áno

automatické odmrazovanie

áno

nádoba na vajcia

áno

držiak na fľaše

áno

zásuvka na zeleninu

áno

vymeniteľné otváranie dverí

áno

záruka

min. 2 roky

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena nového tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.
Vrátane vykládky tovaru na miesto určenia (do budovy, 1. poschodie).
Vrátane odvozu a likvidácie pôvodného zariadenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými STN EN normami týkajúcimi sa
predmetu zákazky.
Upresenenie miest dodania tovaru poskytne objednávateľ dodávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

8 materských škôl v rámci mesta Košice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.11.2018 08:00:00 - 14.12.2018 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 137,49 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 564,99 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.11.2018 11:38:01
Objednávateľ:
Mesto Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
X logistics, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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