
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201636711_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika

36126624

2021613275

SK5181800000007000504489

0326555864

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK0809000000000504126416

SK1020741810

1020741810

34653490

Pod komínom 8, 08001 Prešov, Slovenská republika

Ivan Hoferica - LIMAR

0904531382

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Nákup umývačky riadu

umývačka, riadKľúčové slová:

39713100-4 - Umývačky riadu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Umývanie riadu.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksumývačka riadu voľne stojaca

48dBHlučnosť dB:

1,02kWhSpotreba energie:

60 x 84,5 x 60cmRozmery ( Š x V x H ):

47,8kgHmotnosť

100cmDĺžka napúšťacej hadice

290kWhRočná spotreba el.energie

11,8LSpotreba vody

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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A+Energetická trieda

ATrieda účinnosti sušenia

AÚčinnosť umývania

4Počet rôznych umývacích teplôt:

ánoDisplej

nerezFarba

12Počet súprav riadu

4Minimálny počet programov:

Aqua Stop, detská poistka, auto program, intenzívny
program

Funkcie umývačky

Nerez / Umelá hmotaMateriál vnútornej vane:

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

 Vrátane dopravy na miesto plnenia, bez inštalácie

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovanýv originálnom obale

V kúpnej cene ja zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky  vrátane odovzdanie dokladov na riadne užívanie, atesty, návod na
používanie v slovenskom jazyku a pod.)

 Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, atestom a všeobecne záväzným právnym predpisom

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce
splnenie požadovaných technických špecifikácií a technických vlastností tovaru, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie
od zmluvy

Dodanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 14.00, pričom treba dodanie tovaru 1 deň vopred telefonicky oznámiť

Dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, záručným listom a preberacím protokolom

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto technickej špecifikácii, inak si objednávateľ
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy

Záruka na tovar je min 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom

Splatnosť faktúry do 30 dní od doručenia

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky

V prípade, že odberateľ obdržal faktúru, ktorá nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu, je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu
za účelom jej doplnenia alebo vystavenia novej faktúry. Počas tejto doby neplynie lehota jej splatnosti.

Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň
zápisu dodávateľa do tohto registra.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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TrenčínOkres:

TrenčínObec:

K dolnej stanici 7282/20AUlica a číslo:

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

21.11.2016 09:15:00 - 24.11.2016 09:17:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 219,99 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 263,99 EUR4.3

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 08.11.2016 10:18:00

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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Dodávateľ:
Ivan Hoferica - LIMAR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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