
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201622879_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Základná škola Belehradská 21, Košice

Belehradská 21, 04013 Košice, Slovenská republika

35540559

2021606499

SK4556000000000504405001

0557994124

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK7109000000000562638786

SK2022753007

2022753007

44602731

Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Elektroservis VV, s.r.o.

+421 905240715

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Teleskopická umývačka riadu s príslušenstvom

 gastrozariadenie, hromadné stravovanie, dodávka, inštaláciaKľúčové slová:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39310000-8 - Zariadenia
hromadného stravovania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

1. Teleskopická umývačka riadu s príslušenstvom, pre zariadenia hromadného stravovania, jedálne, školské kuchyne•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

665x775x154
0

mmvonkajšie rozmery šxhxv

55-75-120min.programy umývací cyklus

500x500mmrozmery košov

2,4lspotreba vody za cyklus maximálne

440mmzásuvná výška nádoby maximálne

34lobjem umývacej vane
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4,5kWvykurovacie teleso umývacej vane

9lobjem bojleru

12kWpríkon bojleru

60°Cumývanie

85°Coplach

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciunastaviteľný elektrický príkon 13,2 (striedavý ohrev) - 17,7 kW (súbežný
ohrev)

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuumývacie čerpadlo(ks x kW): 2 x 0,6

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciufiltre v umývacej vani vyrobené z nerezovej ocele AISI-304

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciumagnetický spínač dvierok pri uzavretí vrchu umývačky

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciudvojité umývacie a oplachovacie ramená z nerezovej ocele AISI-304

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciusystém rekuperacie pary

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuelektrický panel a funkcie ternostopu

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciudávkovač čerpadla umývacieho a oplachovacieho prostriedku

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuPríslušenstvo: základný kôš, kôš na taniere, poháre a príbory

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuPríslušenstvo: 2 kusy kôš na taniere, 2 kusy koše na poháre a príbory

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuzmäkčovač vody

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuvstupný nerezový stôl s umývadlom k umývačke riadu (ľavá strana) s
prelisom na koše, tlakovou sprchou, batériou a ramienkom: rozmery
dĺžka 1400 mm (výšku a šírku prispôsobiť umývačke)

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuvstupný nerezový stôl k umývačke riadu (pravá strana) s prelisom na
koše: rozmery dĺžka 1400 mm ( výšku a šírku prispôsobiť umývačke)

Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciuvstupný - ľavá a výstupný nerezový stôl - pravá strana je myslená z
pohľadu na čelo umývačky riadu kde sa zapína a vypína.

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Demontáž starého zariadenia s likvidáciou

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia personálu odborníkom max. troch zamestnancov

Vrátane záručného a pozáručného servisu do 24 hod. od nahlásenia poruchy

Požaduje sa poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa
podpísania odovzdávajúceho/preberacieho protokolu

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými STN EN normami týkajúcimi sa
predmetu zákazky.

Dodávateľ oznámi objednávateľovi e-mailom minimálne 2 pracovné dni pred dodaním tovaru presný termín dodania tovaru.

Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa v zmysle Čl. VI
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 dní od účinnosti zmluvy, kde dodávateľ presne uvedie
technickú špecifikáciu tovarov, ktorá musí spĺňať všetky požiadavky objednávateľa na predmet zákazky. Nedodržanie tejto povinnosti
sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa článku XVIII. OPET časť VZP

Objednávateľ doručí dodávateľovi elektronicky alebo písomne (e-mailom, poštou) do 5 dní od uzavretia zmluvy presné určenie miesta
dodania tovaru vrátane kontaktnej osoby zodpovednej za prevzatie predmetu zákazky (povereného zástupcu objednávateľa).

Dodávateľ je povinný do 5 dní od uzavretia zmluvy doručiť objednávateľovi elektronicky alebo písomne (e-mailom, poštou):

a) kontaktnú osobu zodpovednú za odovzdanie predmetu zákazky

b) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien predmetu zákazky bez DPH, sadzbou DPH a jednotkovú cenu s DPH.
Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa článku XVIII. OPET časť VZP
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c) fotografie, obchodný názov jednotlivých položiek, resp. ich presnú technickú špecifikáciu za účelom overenia splnenia požiadaviek
na predmet zákazky.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenia akejkoľvek technickej, alebo osobitnej
požiadavky sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, objednávateľ neodoberie tovar a vystaví negatívnu referenciu.

V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %,
pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH odvedie (zaplatí) Objednávateľ v príslušnej výške do
štátneho rozpočtu na Slovensku.

Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi návod na obsluhu a údržbu, vyhlásenie o zhode a doplňujúce doklady: resp. certifikát vydaný
autorizovanými osobami

Spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa na znenie bodu 4.4 VZP OPET, ktorý pojednáva o momente nadobudnutia účinnosti Zmluvy až
zápisom Dodávateľa v Registri konečných užívateľov výhod, pokiaľ Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nebude registrovaný.“

Dodávateľ je povinný bez požiadania Objednávateľa v zmysle zákona č.91/2016Z.z., bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu
zákazky predložiť doklad na preukázanie trestnej bezúhonosti právnickej osoby. Predložený doklad musí obsahovať splnenie
predmetnej podmienky účasti osobného postavenia. Podľa §32 ods. 2 písm. a) zákon o verejnom obstarávaní je potrebné doložiť
výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

Košice IOkres:

Košice - mestská časť Sídlisko ŤahanovceObec:

Belehradská 21Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

14.9.2016 11:18:00 - 30.9.2016 11:27:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 905,83 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 687,00 EUR4.3
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Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Základná škola Belehradská 21, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 6.9.2016 13:38:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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