Kúpna zmluva č. Z201851735_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

Senior dom Svida
SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika
00696323
2020785294

0547882142

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Slavka Ivanová-Štýl

Sídlo:

Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

41803523

DIČ:

1075537441

IČ DPH:

SK1075537441

Číslo účtu:

SK24 1100 0000 002625018728

Telefón:

0905357375

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Benzínový fukár a vysávač

Kľúčové slová:

fúkač, fukár, vysávač

CPV:

16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Benzínový fukár a vysávač

Funkcia
Fukár a vysávač na odstraňovanie drobných nečistôt a lístia z pevných plôch a trávnikov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výkon motora

HP

1,2

Objem motora

cm3

25

Maximálna rýchlosť vzduchu

m/s

72

Priemerný objem prietoku vzduchu

m3/hod

790

Hmotnosť

kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Ako Stiga SBL 327 V alebo ekvivalent

s vákuovou sadou na vysávanie.

Motor

2-taktný, benzín.

Drviaci nástroj

dvojitý kovový nôž.

Zberný vak

textilný, s popruhmi.

Ostatné

plynulá regulácia otáčok.
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Maximum

820
4,8

Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
V prípade predloženia ekvivalentu sa požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu navrhovaného výrobku, vrátane
technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných
názvov (obchodných značiek) oceneného výrobku do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis a autorizovanom stredisku. Záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Požaduje sa do 24 hodín od nahlásenia závady vykonať posúdenie vady u objednávateľa a následne začať s odstraňovaním
vady.
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:

Prešovský

Okres:

Svidník

Obec:

Svidník

Ulica:

SNP 4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.12.2018 08:17:00 - 07.12.2018 08:20:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 165,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 198,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.11.2018 08:54:02
Objednávateľ:
Senior dom Svida
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Slavka Ivanová-Štýl
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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