Kúpna zmluva č. Z201610526_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Nitriansky samosprávny kraj

Sídlo:

Rázusova 2A, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

37861298

DIČ:

2021611999

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

Tel:

0376925919

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EVO TECH, s.r.o.

Sídlo:

Holubyho 27, 81103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

46435662

DIČ:

2023388488

IČ DPH:

SK2023388488

Číslo účtu:
Tel:

0940740044

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrická smažiaca panvica 50 L

Kľúčové slová:

elektrická smažiaca panvica, zariadenie na prípravu jedál

CPV:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Elektrická smažiaca panvica nerezová na prípravu jedál.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

objem vane

l

Regulácia teploty

stupeň celzia 50

Rozmer vane - šírka

mm

720

Rozmer vane - hĺbka

mm

430

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Sklápanie - ručné mechanické

musí byť zabezpečené

Prívod vody do vane

musí byť zabepečené
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Minimum

Maximum

Presne
50

300

Prevedenie vane / dna - nerez / nerez
2.4

musí byť zabepečené

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia, montáže, montážneho materiálu k stroju a revízne správy.
Vrátane zaškolenia obslužného personálu podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi podrobný technický opis ponúkaného výrobku, s uvedením obchodného názvu, resp. typového
označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného výrobku, do 24 hod., resp. nasledujúci pracovný deň od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Požadujeme dodanie predmetu zákazky, v minimálne uvádzanej špecifikácii, uvedené parametre sú uvedené ako minimálne
technické požiadavky môže byť použitý ekvivalent s dodržaním požiadaviek.
Do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy požadujeme predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet od uzavretia zmluvy.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, potvrdeného
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie výrobku.
Pri nedodržaní technických požiadaviek objednávateľ odstupuje od kúpnej zmluvy a vystavuje negatívnu referenciu. Zároveň si
objednávateľ voči dodávateľovi uplatní za nedodržanie technických požiadaviek uvedených v technickej špecifikácii predmetu
zákazky pokutu vo výške 500 ,- EUR.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými
podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
Zmluvná pokuta v bode 9. v osobitých požiadavkách na plnenie je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej
pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi.
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:

Nitriansky

Okres:

Levice

Obec:

Šahy

Ulica a číslo:

Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy

Čas / lehota plnenia zmluvy:
9.6.2016 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 620,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 944,00 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.

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 6.5.2016 9:08:01
Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EVO TECH, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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