Kúpna zmluva č. Z201721478_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

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica, Slovenská republika
36038351
2020087982
SK2020087982
SK77 0200 0000 0000 0680 6312
0918444141

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ib-elektro s.r.o.

Sídlo:

Železničiarska 48, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO:

46375210

DIČ:

2023349691

IČ DPH:

SK2023349691

Číslo účtu:

SK4202000000002941179259

Telefón:

0902961293

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

kombinovaný sporák s príslušenstvom

Kľúčové slová:

sporák, varný panel plynový, teplovzdušná elektrická rúra, rošt, plech

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 39711300-2 - Elektrotepelné prístroje

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kombinovaný sporák s plynovou varnou doskou a teplovzdušnou elektrickou rúrou s osvetlením, s horným a
spodným výhrevným telesom, s ventilátorom, 4 platňami na varnej doske, s príslušenstvom - rošt, hlboký smaltový
plech, plytký smaltový plech. Určený na varenie a pečenie pre bežnú domácnosť so 4 členmi v domácnosti.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

výška

cm

85

86

šírka

cm

50

hĺbka

cm

60

počet plynových horákov

ks

4

elektrické napätie

V

230

objem rúry

l

53

60

termostat na elekrickej rúre

°C

50

250

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

plynové horáky

vhodné aj na propán-bután

ventilátor

áno, v teplovzdušnej rúre
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Presne

výbava, príslušenstvo rúry

chrómový rošt, dva smaltové plechy na pečenie

odkladací priestor na plechy

áno, pod rúrou, sklopné dvierka

farba

chróm alebo biela

osvetlenie rúry

áno

vyhotovenie vnútra rúry

smalt

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

vzorový sporák.jpg

vzorový sporák.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Zlaté Moravce

Obec:

Topoľčianky

Ulica:

Parková 7

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.05.2017 07:00:00 - 19.05.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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: 162,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 194,40 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.05.2017 10:46:01
Objednávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ib-elektro s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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