Kúpna zmluva č. Z20221754_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Školský internát Medická 2, Košice
Medická 2, 04011 Košice, Slovenská republika
00164101
2020951867
IBAN: SK8281800000007000186353
+421 55 7860950

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Elektroservis VV, s.r.o.

Sídlo:

Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

44602731

DIČ:

2022753007

IČ DPH:

SK2022753007

Bankové spojenie:

IBAN: SK7109000000000562638786

Telefón:

+421 905240715

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Plynový varný kotol 200l

Kľúčové slová:

Plynový varný kotol, hranatý duplikátor KG-200, plynový varný kotol 200l, zariadenia na
prípravu jedla

CPV:

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Plynový varný kotol – hranatý duplikátor KG-200

Funkcia
Plynový varný kotol model KG-200 je varný kotol s pracovným termostatom pre nastavenie teploty spracovania pokrmov
tepelnou úpravou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet :

ks

1

Vonkajšie rozmery:

mm

1400 x 900
x 900

Objem:

l

200

Hmotnosť:

kg

185

Výkon sporo/plný - max. príkon:

kW

24,7

Doba ohrevania vody:

min.

do 100

Spotreba plynu:

m³/h

2,61

Prípojka plynu:

"

3/4

Pripojenie studenej vody:

"

1/2
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Automatické dopúšťanie:

áno

Nepriamy ohrev:

áno

2" výpustný ventil:

áno

Masívna a pevná konštrukcia:

áno

Rýchly ohrev nádrže:

áno

Bezpečná a bezhlučná prevádzka:

áno

Horná doska, vnútorný a vonjakší plášť nádoby a poklop
z materiálu AISI 304:

áno

Hranatý duplikátor:

áno

Riadené zapínanie a vypínanie horákov:

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je maximálna, vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru, montážou, vyskladnením tovaru
do miesta plnenia v pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00 hodiny. Dodávateľ doručenie tovaru oznámi objednávateľovi
minimálne 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného, nerepasovaného tovaru.
Záručná doba minimálne 36 mesiacov.
Tovar požadujeme dodať v originálnom balení. Návod na obsluhu musí byť v slovenskom jazyku.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného
názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva.
Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, objednávateľ ich týmto dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov
sú určené ako minimálne a uchádzač musí ponúknuť výrobky s takto učenými alebo lepšími parametrami ak má výrobok
ďalšie užitočné funkcie nad rámec požadovaných
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade zistenia viditeľných vád alebo odlišností pri preberaní dodávky v porovnaní s požadovanými technickými
vlastnosťami má objednávateľ právo takúto dodávku vrátiť a dodávateľ povinnosť vymeniť ju na svoje náklady.
Záručná doba výrobkov je minimálne 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, v prípade uvedenia dlhšej
záručnej doby výrobcom je platná dlhšia záručná doba. Pri uplatnení reklamácie počas záručnej doby je dodávateľ povinný
prevziať tovar v mieste dodania na vlastné náklady do 24 hodín od uplatnenia reklamácie emailom. Reklamovaný tovar
/opravený alebo vymenený za nový/ je následne povinný doručiť na vlastné náklady. Na reklamáciu sa vzťahujú všeobecné
platné podmienky a lehoty.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a zaškolenia minimálne 4 pracovníkov.
Dodávateľ alebo kuriérna služba musí vytvoriť pri dodávke zariadení (rozvoze) dostatočný časový priestor na skontrolovanie
kvality, technických parametrov a množstva dodávaných tovarov kontaktnou osobou objednávateľa, resp. osobou oprávnenou
na prevzatie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Medická 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.03.2022 14:58:00 - 25.03.2022 14:58:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 833,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 600,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221754

V Bratislave, dňa 10.03.2022 12:52:01
Objednávateľ:
Školský internát Medická 2, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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