Kúpna zmluva č. Z201756149_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

Záchranná služba Košice
Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
00606731
2021141980
SK4281800000007000289408
0903625540

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:

Spotrebiče pre domácnosť

Kľúčové slová:

elektrická dvojplatnička, olejový radiátor, kávovar,

CPV:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 44621100-0 - Radiátory; 39711310-5 - Elektrické
kávovary; 39711440-5 - Variče; 39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Spotrebiče pre domácnosť, stolný varič, elektrický olejový radiátor, automatický kávovar

Funkcia
elektrické prístroje používané v domácnosti na jej chod - varič elektrický, radiátor olejový, automatický kávovar
Technické vlastnosti

Jednotka

1. VARIČ ELEKTRICKÝ

ks

1.1 šírka

mm

455

465

1.2 hĺbka

mm

260

265

1.3 výška

mm

75

80

1.4 počet varných platní

ks

2

1.5 priemer malej platne

mm

155

1.6 priemer veľkej platne

mm

188

1.7 príkon malej platne

W

750

1000

1.8 príkon veľkej platne

W

1500

2000

2. RADIÁTOR OLEJOVÝ

ks

2.1 šírka

mm
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Minimum

Maximum

Presne
3

5
348

440

2.2 hĺbka

mm

140

145

2.3 výška

mm

540

615

2.4 výkon : 3 voliteľné stupne

W

600/900/150
0

2.5 počet ohrevných článkov

ks

7

2.6 max. príkon

watt

2.7 dĺžka prívodného kábla

m

1,7

2.8 hmotnosť

kg

7,2

2.9 napätie

V

230

2.10 kmitočet

Hz

50

3. KÁVOVAR

ks

3.1 šírka

mm

235

240

3.2 hĺbka

mm

420

435

3.3 výška

mm

350

355

3.4 príkon

W

3.5 tlak

bar

3.6 nádržka na vodu

l

3.7 zásobník na kávu

g

250

3.8 počet nastavení hrubosti mletia

ks

13

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.9 varič elektrický- popis:

stolný varič s dvomi varnými platňami. Obsahuje: indikátor ohrevu,
plynulú reguláciu, typ varnej dosky Sealed plate, otočný systém
ovládania, predné umiestnenie ovládania.

2.11. radiátor olejový - popis:

elektrický olejový, špeciálna konštrukcia so zaoblenými hranami.
Pre miestnosť s plochou 20m2, dvojstupňová ochrana proti
prehriatiu, možná demontáž podvozku.

3.9 kávovar - popis:

automatický kávovar - súčasťou kávovaru zásobník na zrnkovú a
mletú kávu, integrovaný mlynček, parná tryska, vodný filter,
nastaviteľné množstvo kávy a vody, automatické čistenie a
odvápnenie,

3.9.1 popis - pokračovanie:

ovládací panel na prednej strane, možnosť prípravy dvoch šálok
naraz, automatická funkcia vypnutia, vodný filter.

2.3

1500
7,5

1

1450
15
1,8

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania
preberacieho protokolu, resp. dodacieho listu
3. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru.
4. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa-Dodávateľ musí dodať celý predmet zmluvy. Vystavenie faktúry je podmienené
kompletným dodaním celého predmetu zmluvy.
5. Požaduje sa dodanie predmetu zmluvy v lehote podľa bodu 3.2.zmluvy.
6. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy predložiť rozpis jednotkových cien každej
položkypredmetu zmluvy v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DP a to v rozsahu: Názov
jednotlivých položiek predmetu zákazky, obchodnú značku, typ, parametre výrobku, aj s jeho vyobrazením. Cena za 1 kus v
EUR bez DPH, sadzba DPH, DPH za 1 kus v EUR, Cena za 1 kus v EUR s DPH, Cena za predpokladaný počet kusov v EUR
bez DPH, DPH za predpokladaný počet kusov v EUR, Cena za predpokladaný počet kusov v EUR s DPH.
7. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patentalebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník
povinný plniťsvoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi
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9. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí písomne požiadať
Objednávateľa,v lehote dodania tovaru, o predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu
dodania tovaru. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, v lehote dodania tovaru, písomne oznámiť Dodávateľovi
svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania
10. Ak Objednávateľ nesúhlasí s predĺžením termínu dodania tovaru, ostáva v platnosti pôvodne požadovaný termín
dodania.Objednávateľ je oprávnený uplatniť príslušnú sankciu podľa čl. 12. Osobitných požiadaviek na plnenie.
11. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem
povinnýchnáležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej
položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky
12. V prípade nedodržania Osobitných požiadaviek na plnenie ( ods. 2., 5, 6,9) zo strany Dodávateľa je Objednávateľ
oprávnený vyúčtovať a Dodávateľ je povinný zaplatiť za každý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo
výške 0,03 % z ceny časti predmetnej Zmluvy, ktorej sa omeškanie týka, za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta
je splatná v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty Dodávateľovi
13. Za podstatné porušenie Zmluvy sa bude považovať nedodržanie požiadaviek na predmet zmluvy (čl. II Predmet zmluvy,
ods. 2.1až 2.3), nedodržanie Osobitných požiadaviek na plnenie (čl. II Predmet zmluvy, ods. 2.4, bod 1.,2.,3.,4.,6.).
Názov
2.4

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 IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.11.2017 08:00:00 - 21.11.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

9,0000

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: 425,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 510,00 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.
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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 02.11.2017 09:44:01
Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
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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