Kúpna zmluva č. Z201540652_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Dom tretieho veku

Sídlo:

Polereckého 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30842344

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

62310065

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Miele s.r.o.

Sídlo:

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35872161

DIČ:

2020264807

IČ DPH:

SK2020264807

Číslo účtu:

SK8111110000001075145006

Tel:

+420543553146

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mangeľ

Kľúčové slová:

Mangeľ

CPV:

42932000-8 - Mangle; 42718100-3 - Žehliace stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• žehliaci stroj

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Mangeľ

ks

1

priemer valca

mm

250

žehliaca šírka valca

mm

1650

príkon el. ohrevu

kW

11

Výkon

kg/h

47

Sací ventilátor

m3/h

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Strana 1 z 3

Minimum

Maximum

115

Presne

rýchlosť žehlenia - regulovateľná 1,2-3,9 m/min.

áno

vyhrievací žľab hliníkový

áno

ohrev elektrický

áno

plynulá voľba teploty a rýchlosti

áno

automatická ochrana prstov

áno

elektronická regulácia otáčok

áno

automatické riadenie pedálom

áno

Ovin: elastická ocelová vlna s povlakom z ihlovej plsti

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Na faktúre požadujeme uviesť jednotkovú cenu vrátane DPH.
Dodávateľ do dvoch pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie predmeti zákazky.
Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
požaduje sa dodať tovar: - nový produkt, nepoužívaný
požaduje sa, aby sa úhrada za plnenie realizovala bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej objednávateľovi
v deň dodania predmetu zákazky.
požaduje sa, aby zmluvá cena predmetu plnenia bola konečná vr. DPH - zahŕňala náklady na dopravu vrátane doručenia,vyloženia,
zaškolenie obsluhy a odovzdanie kompletnej dokumentácie obstarávateľovi od predmetu plnenia
nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa vrátane lehoty dodania uvedenej v Opisnom formulári(resp.
vygenerovanej kúpnej zmluvy z EKS) sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo
odstúpiť od zmluvy
záručná doba minimálne 24 mesiacov
Názov

2.5

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 a číslo:

Polereckého č. 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.12.2015 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok
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Jednotka:

celok

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 832,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 799,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.12.2015 10:22:00
Objednávateľ:
Dom tretieho veku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Miele s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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