Kúpna zmluva č. Z201617504_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Centrum sociálnych služieb-Bôrik

Sídlo:

Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno, Slovenská republika

IČO:

00648710

DIČ:

2021117989

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8381800000007000507890

Tel:

0465120812

Dodávateľ:
Obchodné meno:

CLEANING spol. s r.o.

Sídlo:

Trieda SNP 75, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

31571441

DIČ:

2020458033

IČ DPH:

SK2020458033

Číslo účtu:
Tel:

+421 907 816 466

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

"Sušička prádla"

Kľúčové slová:

elektrická priemyselná bubnová sušička prádla

CPV:

42716000-8 - Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky; 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 priemyselná bubnová sušička prádla

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

kapacita suchého prádla

kg

16

plnenie prádla

predné

predné

otáčanie bubna

reverz

reverzné

priemer bubna

mm

760

priemer vkladacieho otvoru

mm

800

objem bubna

litre

345

priemer odsávacieho potrubia

mm

200
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Minimum

Maximum

Presne

ohrev vzduchu

druh

elektrický

príkon elektrického ohrevu

kW

24

elektrické pripojenie

V/Hz

programátor

typ

3x380-415 /
50
elektronický

voľba teploty

nastavenie

voľba času sušenia

nastavenie

bubon

materiál

prietok vzduchu

m3/h

prúdenie vzduchu

-

servisný panel

poloha

bezpečnosť zariadenia

tlačidlo

bezpečnosť zariadenia

dvere

filtrácia

filter

rozmery zariadenia /VxŠxH/

mm

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

musí
obsahovať
musí
obsahovať
nerezová oceľ
830

940
radiálno axiálne
predný
STOP tlačidlo
na prednom
paneli
bezpečnostný
mechanizmus
otvárania
dverí
prachový
1680x795x12
80

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
vrátane uvedenia do prevádzky
Vrátane zaškolenia personálu práčovne
požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
požaduje sa, aby zmluvná cena predmetu plnenia bola konečná vč. DPH - zahŕňala všetky náklady spojené s predmetom zákazky náklady na dopravu vrátane doručenia, vyloženia, napojenia na jestvujúce prívody, zprevádzkovania zariadenia, zaškolenie obsluhy
a odovzdanie kompletnej dokumentácie obstarávateľovi vrátane revíznej správy elektrického zariadenia , prehlásenia o zhode,
návodu na obsluhu v slovenskom jazyku.
požaduje sa predložiť obchodnú značku a typ ponúkaného zariadenia do 3 dní od uzavretia zmluvy
Objednávateľ požaduje predložiť technickú špecifikáciu dodávaného tovaru do 3 dní od uzatvorenia zmluvy v slovenskom jazyku, aby
na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností tovaru.
Možnosť vrátenia predmetu plnenia v prípade nedodržania technických podmienok a kvality na náklady dodávateľa.
Predávajúci bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe kupujúceho a to min. 3 pracovné dni pred plánovaným termínom
dodania tovaru.
záruka min.24 mesiacov
servis do 24 hodín od nahlásenia závady
predmet zmluvy musí spĺňať požiadavky slovenských a technických noriem a noriem EÚ
v konečnej cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru.
kupujúci je povinný uhradiť cenu bez preddavku do 30 dní od vystavenia faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona a
súčasťou faktúry je aj preberací protokol predmetu zákazky podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorého súčasťou je doložená
kompletná požadovaná dokumentácia.
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lehota dodania predmetu zákazky - 30 dní od účinnosti zmluvy s dodaním tovaru na miesto plnenia zodpovednej osobe
objednávateľa, v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. - do 13.00 hod.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
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:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Nitrianske Pravno

Ulica a číslo:

Žltá 319/25

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.8.2016 10:04:00 - 5.8.2016 10:04:00

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 650,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 980,00 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.
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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 15.7.2016 12:20:00
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb-Bôrik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
CLEANING spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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