
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201538071_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4

SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika

00696323

2020785294

0547882142

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+421948200310

Brillant Trade s.r.o.

Pribylinská 10, 83104 Bratislava, Slovenská republika

46587896

2023482395

SK2023482395

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Kovový upratovací vozík s príslušenstvomNázov:

Upratovací vozík

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

42415200-0 - Pracovné vozíky; 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

upratovanie a údržba•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

3 ksksupratovací vozík

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

vozík vybavený dvomi vedrami 2 x 17 litr.upratovací vozík

vyrobený z oceľových chrómovaných trubiek s veľmi dobrou
tuhosťou

rám vozíka

4 otočné kolieska s plastovými chráničmi proti poškodeniu
stien nábytku

kolieska vozíka

pákový žmýkač vrátane vložky žmýkača, košík bočný a
kočík na rukoväti na uloženie čistiacich prostr.

súčasť vozíka
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dovoz tovaru v pracovné dni v čase od 8,00 h. do 14,00 h. po predchádzajúcej telefonickej
dohode 1 pracovný deň vopred.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za
položku.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný e - mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 pracovný deň vopred pred dodaním
tovaru.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

vozik-clasic.jpgvozik

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

SvidníkOkres:

SvidníkObec:

SNP 4Ulica 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
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

9.12.2015 8:48:00 - 11.12.2015 8:48:00

Jednotka: ks

Množstvo: 3,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 258,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 310,00 EUR4.3

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Brillant Trade s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 30.11.2015 9:34:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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