
Kúpna zmluva č. Z201839905_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Sídlo: M. Hattalu 2161, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 17060664
DIČ: 2020562324
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 435884880

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Benedikt Procházka - PROBE
Sídlo: Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 10829296
DIČ: 1020551796
IČ DPH: SK1020551796
Číslo účtu: SK5511000000002624130232
Telefón: 0905256300

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Profesionálny valcový žehlič 2 ks
Kľúčové slová: priemyselný žehlič, mangel
CPV: 42718100-3 - Žehliace stroje; 42932000-8 - Mangle; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Profesionálny valcový žehlič 2 ks

Funkcia

profesionálny valcový žehlič na žehlenie posteľnej bielizne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

vonkajšie rozmery v/š/h mm 1200x2250x70
0

priemer valca mm 250

žehliaca šírka valca mm 1600

pracovná rýchlosť m/min. 1 7,5

výkon / kapacita / kg/hod 60

hlučnosť dB 70

vykurovací výkon kW 12

hmotnosť kg 200

príkon kW 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ohrev elektrický
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elektrické pripojenie 3 x 380 - 400 V, 50 - 60 Hz, istenie 3 x 25

panely z nerezovej ocele áno

materiál vane hliník

zobrazenie teploty a rýchlosti žehlenia áno

dotykový displej áno

regulácia teploty nastavenie žehliacej teploty

vstavaný systém chladenia áno

dvojité núdzové zastavenie bezpečnosť rúk, núdzové stop tlačidlo

integrovaný odťahový systém áno

záruka CE a certifikát bezpečnosti áno

návod na obsluhu a údržbu len v slovenskom alebo 
českom jazyku áno

životnosť prístroja garantovaná výrobcom 15.000 prevádzkových hodín

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH , ceny s DPH a bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy. Požaduje sa uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH na každý 
valcový žehlič osobitne.

Požaduje sa predložiť nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych a 
maximálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky .

Tovar musí spĺňať požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7.00 do 15.00 hod.

Dodávateľ je povinný najmenej 2 pracovné dni pred dňom dodania v čase od 7.00 do 15.00 hod. kontaktovať objednávateľa.

Požaduje sa, aby sa úhrada za plnenie realizovala bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej 
dodávateľom so splatnosťou najmenej 30 dní.

Požaduje sa, aby zmluvná cena bola konečná / vrátane DPH / a zahŕňala všetky náklady na dodanie predmetu plnenia.

Požaduje sa záručná doba minimálne 24 mesiacov. Záručná doba na predmet zmluvy začína plynúť dňom podpísania 
dodacieho listu.

Požaduje sa zabezpečiť výjazd technika do 72 hodín od nahlásenia poruchy.

Oprava v rámci záručnej doby je bezodplatná a zahŕňa všetky s tým súvisiace náklady predávajúceho.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: M. Hattalu 2161

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2018 00:00:00 - 05.11.2018 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 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 vrátane DPH: 18 800,00 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.

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 26.09.2018 10:44:02

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Benedikt Procházka - PROBE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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