Kúpna zmluva č. Z201928125_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

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
00399957
2020879245
SK 2020879245
0
+421 267295147

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mikrovlnná rúra

Kľúčové slová:

mikrovlnná rúra

CPV:

39711000-9 - Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mikrovlnná rúra

Funkcia
určený k tepelnej úprave jedál
Technické vlastnosti

Jednotka

mikrovlnná rúra

ks

výkon mikrovĺn

W

700

vnútorný objem

l

17

22

otočný tanier s priemerom

cm

24

27

Príkon

W

1200

rozmery: širka

mm

39

výška

mm

25

hĺbka

mm

33

hlučnosť

dB(A)

60

počet úrovní výkonu

počet

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
2

5

farba

biela

vnútorné osvetlenie

áno

priehľadné dvierka

áno

umiestnenie

voľne stojace

funkcie

rozmrazovanie, časovač, čistenie, bez grilu, bezpečnostný systém
zabezpečujúci automatické vypnutie rúry pri otvorení dvierok,
systém rovnomerného šírenia mikrovĺn

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodanie nového spotrebiča podľa špecifikácie v originálnom balení, s návodom na použitie v slovenskom alebo českom jazyku
a zárukou na spotrebiče min. 2 roky od prevzatia tovaru.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.
Dodací list s cenovým rozpisom.
Dodávateľ je povinný spolu s cenovou kalkuláciou predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu,
preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov tovaru (technický list, prospekt a pod.).
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..
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava V

Obec:

Bratislava - mestská časť Petržalka

Ulica:

Dolnozemská cesta 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.09.2019 11:34:00 - 30.09.2019 14:34:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kpl

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 82,50 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 99,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.09.2019 13:12:00
Objednávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
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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