Kúpna zmluva č. Z201739210_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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3, 81005 Bratislava, Slovenská republika
30810710
2020850711
SK3981800000007000068787
0257485216

Dodávateľ:
Obchodné meno:

HENRYSO, s.r.o.

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

50687115

DIČ:

2120422425

IČ DPH:

SK2120422425

Číslo účtu:

SK51 0200 0000 0037 8416 5551

Telefón:

0917 932 741

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Elektrické spotrebiče

Kľúčové slová:

kombinovaná chladnička, mikrovlnná rúra, kávovar,rýchlovarné konvice

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39711110-3 - Chladničky s mrazničkou;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39711310-5 - Elektrické kávovary;
39711430-2 - Ohrievače jedla

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Zabezpečenie elektrospotrebičov pre zamestnancov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1.) voľne stojaca kombinovaná chladnička, mraznička
dole, biela farba

ks

- mraziaci objem

l

111

- chladiaci objem

l

258

- celkový využitelný objem

l

369

- hlučnosť

dB

- výška

mm

2010

- šírka

mm

595

- hĺbka

mm

655

- čistá kapacita chladničky

l

258

- čistá kapacita mrazničky

l

111
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Minimum

Maximum

Presne
1

40

- počet zásuviek v mrazničke

ks

3

- mraziaci výkon mrazničky

kg/24h

5

- skladovacia doba pri výpadku prúdu

hod.

24

- počet priehradok chladničky

ks

5

- počet zásuviek na zeleninu

ks

1

2.) chladnička s mrazničkou

ks

1

- využitelný objem chladničky

l

214

- využitelný objem mrazničky

l

18

- počet kompresorov

ks

1

- výška

mm

1 250

- šírka

mm

550

- hĺbka

mm

612

- skladovacia doba pri výpadku prúdu

hod

11

- zmrazovacia kapacita / 24 hod

kg

2

- počet priehradok v chladničke

ks

3

počet priehradok na zeleninu

ks

1

3.) mikrovlnná rúra

ks

3

- objem

l

15

- mikrovlnný výkon

W

700

4.) Kávovar I.

ks

2

- príkon

W

1 450

5.) Kávovar II.

ks

1

- príkon

W

1 450

- objem zásobníka na zrnkovú kávu

g

6.) Rýchlovarná kanvica

ks

5

- objem

l

1,7

- výkon

W

2 200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.) voľne stojaca kombinovaná chladnička, mraznička
hore, biela farba (viď príloha č.1)
- klimatická trieda

SN - ST

- energetická trieda

min. A+

- odmrazovanie chladničky

automatické

- umiestnenie mrazničky

spodné

2.) chladnička s mrazničkou (viď príloha č.2)
- priečinok na vajcia

áno

- regál na fľaše

áno

- odmrazovnie chladničky

automatické

- výparník

áno

3.) mikrovlnná rúra (viď príloha č.3)
- dsplej

áno

- ovládanie

nické-tlačidlové

4.) Kávovar I. (viď príloha č.4)
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150

- nerezová tryska na napenenie mlieka pre krémovú
penu

áno

- použitie kávy

mletú aj zrnkovú kávu

- príprava kávy

dve kávy naraz

- zabudovaný mlynček

áno, s možnosťou nastavenia hrubosti mletia - 13 možností

- nastaviteľné množstvo kávy

áno

- nastaviteľné množstvo vody

áno

- vyberateľná nádržka s vodou

áno s objemom min. 1,8 l, s indikátorom pre doplnenie

- čistiaca a odvápňovacia funkcia

áno, automatická

- funkcia Stand-by

áno

- vypínač pre nulovú spotrebu energie

áno

- energetická trieda

A

5.) Kávovar II. (viď príloha č.5)
- použitie kávy

mletú aj zrnkovú kávu

-automatické espresso

áno s tlakom 15 bar

- digitálny displej

áno, v slovenskom jazyku

- nastaviteľná výška vypúste kávy

od 86 mm do 142 mm

- nerezová tryska na napenenie mlieka pre Cappuccino
alebo funkcia horúce mlieko

áno

- použitie kávy

mletú aj zrnkovú kávu

- príprava kávy

dve kávy naraz

- zabudovaný mlynček

áno, s možnosťou nastavenia hrubosti mletia - 13 možností

- nastaviteľné množstvo kávy

áno

- nastaviteľné množstvo vody

áno

- vyberateľná nádržka s vodou

áno s objemom min. 1,8 l, s indikátorom pre doplnenie

- čistiaca a odvápňovacia funkcia

áno, automatická

- nastaviteľnosť tvrdosť vody

áno

- nastaviteľná teplota kávy

áno

- čistiaca a odvápňovacia funkcia

áno, automatická

- vypínač pre úsporu energie

áno

6.) Rýchlovarná kanvica, čierna (viď príloha č.6)
- ochrana pred prehriatím

áno

- vypnutie po dosiahnutí varu

áno, automatické

- ukazovateľ hladiny vody

áno

- kanvica je vyrobená

z nerezovej ocele

- filter na vodný kameň

áno, vyberateľný a umývateľný

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie nových spotrebičov podľa špecifikácie v originálnom balení, s návodom na použitie v slovenskom alebo českom
jazyku a zárukou na spotrebiče min. 2 roky od prevzatia tovaru.
Požadujeme predložiť aktuálny rozpočet so špecifikáciou ceny pre všetky požadované spotrebiče, do 3 pracovných dní odo
dňa uzavretia zmluvy, e-mailom kontaktnej osobe.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
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Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie
predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti
spojené s plnením predmetu zákazky.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.
Dodávateľ je povinný pri dodaní tovaru predložiťDodací list s cenovým rozpisom po jednotlivých položkách.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených
dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť
vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných
podmienok uvedených v OPET.
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..
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v
takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo vyšších parametrov, ako sú
uvedené v opise predmetu zákazky/KZ.
V prípade, ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, a Objednávateľ bude mať pochybnosti o tom, že tento
ekvivalentný predmet spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, je Dodávateľ povinný do 5 kalendárnych
dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v
požadovaných technických parametroch a výbave. V opačnom prípade , ak Dodávateľ nesplní v uvedenom termíne túto
požaidavku, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky na predmet zakázky, uvedenej v technických požiadavkách alebo v osobitných
požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar bude doručený bez akýchkoľvek vád. Dodaný tovar alebo jeho časť môže objednávateľ odmietnuť prevziať, ak zistí
preukázateľné vady tovaru, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní s kúpnou zmluvou.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č.2 - Chladnička s mrazničkou

Príloha č.2 - Chladnička s mrazničkou.jpg

Príloha č.3 - Mikrovlnná rúra

Príloha č.3 - Mikrovlnná rúra.jpg

Príloha č.4 - Kávovar I.

Príloha č.4 - Kávovar I..jpg

Príloha č.5 - Kávovar II.

Príloha č.5 - Kávovar II..jpg

Príloha č.1 - Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Príloha č.1 - Kombinovaná chladnička s mrazničkou.jpg

Príloha č.6 - Rýchlovarná kanvica

Príloha č.6 - Rýchlovarná kanvica.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Ulica:

Karloveská 63

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.08.2017 11:30:00 - 31.08.2017 11:30:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

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: 1 908,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 290,00 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 14.08.2017 11:58:01
Objednávateľ:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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