Kúpna zmluva č. Z201728557_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

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovenská republika
00397482
2021252827
SK2021252827
+421376415515

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ivan Hoferica - LIMAR

Sídlo:

Pod komínom 8, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

34653490

DIČ:

1020741810

IČ DPH:

SK1020741810

Číslo účtu:

SK0809000000000504126416

Telefón:

0904531382

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chladnička, ponorný mixér, mlynček

Kľúčové slová:

chladnička, mixér, mlynček, elektrospotrebič

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39711130-9 - Chladničky; 39711211-1 - Mixéry
potravín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Chladenie, mixovanie a drvenie vzoriek.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Chladnička monoklimatická

ks

1

2. Ponorný mixér

ks

2

3. Mlynček na kávu

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Chladnička monoklimatická

voľne stojaca

- energetická trieda

A+

- nízka hlučnosť

max. 42 dB

- sklenené police

3 ks

- objem celkom netto

85 l

- možnosť zmeny smeru otvárania dverí

áno
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Minimum

Maximum

Presne

- vnútorné osvetlenie, priestor pre 2 l PET fľaše

áno

- rozmery (výška x šírka x hĺbka)

cca 84 x 47 x 44 cm

2. Ponorný mixér

tyčový

- príkon

min. 700 W

- počet rýchlostí

2

- počet čepieľok

4

- nerezová noha

áno

3. Mlynček na kávu

trieštivý

- príkon

min. 180 W

- výkon mletia

150 g/min.

- zásobník

na 75 g kávových zŕn

- nôž a zásobník

z ušľachtilej ocele

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Tr. Andreja Hlinku 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.06.2017 08:00:00 - 30.06.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

6,0000

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: 185,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 223,00 EUR
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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 16.06.2017 11:38:05
Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ivan Hoferica - LIMAR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

