Kúpna zmluva č. Z20198642_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 Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ITSK, s.r.o.

Sídlo:

Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36556050

DIČ:

2021761456

IČ DPH:

SK2021761456

Číslo účtu:
Telefón:

+421333214451

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vysávač pre potreby MŠ_37

Kľúčové slová:

vysávač

CPV:

39713430-6 - Vysávače prachu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Vysávač pre potreby MŠ

Funkcia
Bezvreckový vysávač v kvalite Rowenta RO7623EA Silence Force Cyclonic 4A pre potreby MŠ
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti

Jednotka

Bezvreckový vysávač v kvalite Rowenta RO7623EA
Silence Force Cyclonic 4A

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Bezvreckový vysávač

bezvreckový vysávač • energetická trieda A • účinnosť vysávania
na koberci A • účinnosť vysávania tvrdých podláh A • trieda
zachytenia emisií A •

-

dvojitá filtrácia • cyklonická technológia • objem zásobníka 2,5l •
rukoväť Ergo Comfort Silence • kefa P3WER Glide Pro • hlučnosť
67 dB

-

jednoduchý systém odstraňovania prachu • hubica Parquet
Softcare • nadstavec na štrbiny • hubica na čalúnenie
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Minimum

Maximum

Presne
1

Cyklónová technológia

Pre zber prachu a nečistôt využíva tento vysávač unikátnu
cyklónovú technológiu. S využitím metódy Air Booster si navyše
budete môcť dopriať naozaj skvelých výsledkov vysávania.

Pohodlné ovládanie

Kefy tohto vysávača sa prispôsobia úplne každému povrchu.
Poradí si ako na tvrdých podlahách, dlaždiciach, tak aj na koberci s
nízkym alebo vysokým vlasom.

Ergonomická rukoväť

Tento model je ďalej vybavený ergonomickou rukoväťou Ergo
Comfort. Vďaka tejto rukoväti sa vysávač prenáša veľmi
jednoducho a pohodlne.

Extrémne nízka hlučnosť

Jednou z hlavných predností tohto modelu je jeho extrémne nízka
hlučnosť prevádzky. Aj pri najvyššom možnom výkone totiž
vysávač nepresiahne hranicu 67 dB, a tak vaša rodina nikdy
nebude príliš rušená

Veľmi účinná filtrácia

Alergici a iní citliví jedinci ďalej ocenia najmä pokročilý filtračný
systém vysávača. Ten zachytí aj tie najjemnejšie prachové častice
a zabráni ich spätnému uvoľňovaniu do atmosféry.

Ľahká údržba

Údržba vysávača bude pre každého úplnou hračkou. Keď dôjde k
naplneniu prachového zásobníka, stačí ho jednoducho vybrať,
odniesť ku košu a jednoducho vysypať.

Inovatívna kefa

Hlavnou zbraňou pri vysávaní je skvelá kefa P3WER Glide. Tá sa
môže pochváliť veľmi účinným saním a niekoľkými polohami,
vďaka ktorým sa dostanete takmer kamkoľvek.

Veľkoobjemový zásobník

V neposlednom rade stojí za zmienku veľkoobjemový zásobník na
prach. Ten totiž dosahuje objem neuveriteľných 2,5 litra, čo postačí
na týždne bezstarostného používania.

Vysávaniesuché. Príkon vysávače750 W. Hlučnosť67
dB. Objem prachového sáčku alebo nádoby2,5 l.
Určeniepre alergikov, ostatné.

-

Typ filtrácie

bezsáčkový

Príslušenstvo v balení

podlahová hubica, štrbinová hubica, parketová hubica, hubica na
čalúnenie

Typ trubiekkovová teleskopická. Zdroj energiesieťový
230V. Prívodný kábelautomatické navinutie. Napájanie
vysávača230 V. Akčný rádius/ dosah11 m.

-

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Lodná 1, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.03.2019 12:11:00 - 29.03.2019 12:11:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 149,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 179,99 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.03.2019 14:14:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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