Kúpna zmluva č. Z201721285_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

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
00397768
2021157050
SK2021157050
SK4881800000007000241770
+421552340000

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Viera Szíkorová SANTECH

Sídlo:

Hlavná 10, 92527 Veľký Grob, Slovenská republika

IČO:

40219291

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0903748758

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Príslušenstvo ku kávovarom

Kľúčové slová:

príslušenstvo ku kávovarom, kávovar, odvápňovač, prášok na čistenie, čistiace tablety

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky;
39830000-9 - Čistiace výrobky; 39711310-5 - Elektrické kávovary; 39831220-4 Odmasťovacie prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Prostriedky na čistenie kávovarov.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Čistiace tablety do kávovarov Miele

bal

2

1.1 obsah jedného balenia:

ks

10

2. Čistiaci prášok do kávovarov Miele

bal

1

2.1 množstvo 2,5 g sáčkov v jednom balení:

ks

100

3. Odvápňovacie tablety do kávovarov Miele

bal

5

3.1 počet tabliet v jednom balení:

ks

6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Čistiace tablety do kávovarov Miele - vlastnosti:

odstránenie olejových zvyškov a usadenín kávy

2. Čistiaci prášok do kávovarov Miele - vlastnosti:

vysoko účinné a šetrné čistenie rozvodov mlieka

3. Odvápňovacie tablety do kávovarov Miele - vlastnosti:

odstránenie usadenín a vodného kameňa
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Minimum

Maximum

Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Konečná cena zahŕňa dovoz tovaru na miesto plnenia.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Kupujúci požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy.
Kupujúci požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia. Kupujúci požaduje tri dni pred doručením
oznámiť kontaktnej osobe dovoz tovaru.
Kupujúci je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať
zásielku.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ požaduje dodanie ekvivalentných produktov, s deklarovateľnou, úplne
identickou špecifikáciou
Požaduje sa predložiť rozpis cien jednotlivých položiek do 3 pracovných dní od zverejnenia zmluvy.
V prípade reklamácie si dodávateľ prevezme tovar u objednávateľa
Objednávateľ požaduje doručenie počas pracovných dní, vrátanie vynesenia tovaru na presne určené miesto.
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..
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:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Trieda SNP č. 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.05.2017 08:00:00 - 02.06.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 130,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 156,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.05.2017 11:38:01
Objednávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Viera Szíkorová SANTECH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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