Kúpna zmluva č. Z201919412_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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK2020372596
SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KASON, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815

IČO:

51662787

DIČ:

2120733824

, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK73 0200 0000 0039 5587 1451

Telefón:

0917932741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup elektrospotrebičov

Kľúčové slová:

elektro, elektrospotrebič, nákup

CPV:

31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Mikrovlnná rúra
2. Chladnička kombinovaná
3. Rádio (Philips AE2160 alebo ekvivalent)
4. Elektrická dvojplatnička
5. Rýchlovarná kanvica nerezová
6. Lampa stolová kancelárska
7. Vysávač
8. Ventilátor stojanový
9. Teplovzdušný ventilátor
10. Konvektor s ventilátorom
11. Skartovačka (Fellowes 60 Cs alebo ekvivalent)
12. Kávovar
Položka č. 1:

Mikrovlnná rúra

Funkcia
Voľne stojaca, bez grilu, objem min. 20-25 l, minimálne 5 úrovní nastavenia, manuálne ovládanie, signalizácia ukončenia,
otváranie dverí cez tlačítko, priemer otočného taniera 25,5 cm, výkon minimálne: 700W, farba: biela
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Technické vlastnosti

Jednotka

Mikrovlnná rúra

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Presne
5

Chladnička kombinovaná

Funkcia
Jednodverová, jedno kompresorová, voľne stojaca, celkový objem 232 l, objem chladničky 214 l, objem mrazničky 18 l ,
umiestnenie mrazničky hore, automatické odmrazovanie. V chladničke sa nachádzajú 3 sklenené police s lištou, zásobník na
vajíčka, zásuvka a priehradky na dverách. Energetická trieda A+ , spotreba energie: do 228 kWh/rok, rozmery: min. 125 x 55 x
61,2 cm, hlučnosť 40 dB , farba biela, mechanické ovládanie teploty.
Technické vlastnosti

Jednotka

Chladnička kombinovaná

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
5

Rádio (Philips AE2160 alebo ekvivalent)

Funkcia
Stolný rádioprijímač, AM/FM/LW tuner, jeden veľký integrovaný reproduktor, jednoduché ladenie, konektor na pripojenie
slúchadiel, napájanie zo siete alebo z batérie, výkon min. 300 W.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rádio

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
3

Elektrická dvojplatnička

Funkcia
Elektrický varič disponujúci 2 výkonnými platničkami. Liatinové platničky s max. výkonom 2250 W disponujú plynule
ovládaným termostatom. Teplotu je možné regulovať pomocou 2 otočných voličov, ochrana proti prehriatiu, svetelná kontrolka,
biela farba . Rozmery: min. 450 mm x 65 x 250 mm, hmotnosť: max. 4 000 g.
Technické vlastnosti

Jednotka

Elektrická dvojplatnička

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne
4

Rýchlovarná kanvica nerezová

Funkcia
Objem: min. 1,5-1,7 l, skrytá špirála, príkon 1800-2200 W, kontrolné svetlo zapnutia a s vodoznakom, skryté topné teleso pod
nerezovým dnom, automatické vypnutie, bezpečnostná poistka proti prehriatiu a ochrana proti spusteniu naprázdno, výklopné
viečko ovládané tlačidlom v držadle.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rýchlovarná kanvica nerezová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne
15

Lampa stolová kancelárska

Funkcia
Halogénová/led lampa s ohýbateľným ramenom s možnosťou nastavenia uhlu ramena v dvoch bodoch, minimálna dĺžka
ramena 45 cm, možnosť voľby svietivosti-dve intenzity, 50 Hz, materiál plast, kov, jednofarebná čierna, matná strieborná.
Technické vlastnosti

Jednotka

Lampa stolová kancelárska

ks
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Minimum

Maximum

Presne
2

Technické vlastnosti
Položka č. 7:

Hodnota/Charakteristika

Vysávač

Funkcia
Podlahový vreckový vysávač, vysávanie suché, 2 pojazdové kolieska pre väčšiu stabilitu, umývateľný vstupný mikrofilter,
nerezová teleskopická hadica, vrecko s objemom 2,3 l, funkcia–automatické navíjanie kábla, dĺžka kábla 12 m, podlahová
hubica na plávajúcu podlahu, podlahová trubica s rotačnou kefou, príkon 2000 W, sací výkon 510 W, regulácia výkonu na
vysávači.
Technické vlastnosti

Jednotka

Vysávač

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 8:

Minimum

Maximum

Presne
23

Ventilátor stojanový

Funkcia
Vrtuľa priemer do 40 cm, 3 rýchlostné stupne, 90 stupňová oscilácia, predná a zadná kovová mriežka, možnosť nastavenia
výšky a sklonu, ochrana proti prehriatiu, protišmykové nožičky, príkon 50W, hlučnosť do 50dB, kmitočet 50Hz, farba biela
alebo čierna.
Technické vlastnosti

Jednotka

Ventilátor stojanový

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 9:

Minimum

Maximum

Presne
2

Teplovzdušný ventilátor

Funkcia
Elektrický teplovzdušný ventilátor s plynule regulovateľným termostatom, so zabezpečením proti prehriatiu, so svetelnou
kontrolou zapnutia, možnosť nastavenia intenzity prúdenia vzduchu až v šiestich nastaveniach teploty v rámci jedného
úžitkového príkonu, dve úrovne nastavenia vykurovacieho výkonu 1000/2000 W a s funkciou studený vzduch, farba biela
alebo šedá.
Technické vlastnosti

Jednotka

Teplovzdušný ventilátor

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 10:

Minimum

Maximum

Presne
2

Konvektor s ventilátorom

Funkcia
Voľne stojací teplovzdušný konvektor s termostatom, bezpečnostná poistka proti prehriatiu, svetelná signalizácia v zapnutom
stave, 3-6 stupňov regulácie vykurovania, výkon 750/1250/2000 W, rukoväť na koncoch pre jednoduchú manipuláciu, farba
biela.
Technické vlastnosti

Jednotka

Konvektor s ventilátorom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 11:

Minimum

Maximum

Presne
2

Skartovačka (Fellowes 60 Cs alebo ekvivalent)

Funkcia
Počet skartovaných listov: 10 listov 70 g/m2 papiera, Vstupná štrbina: 230 mm, Obsah koša: 22 l, Stupeň utajenia: DIN P-4,
Skartovaná drť: Obdĺžnik 4 × 50 mm, Vlastnosti: Skartovanie kreditných kariet, Snímač automatického spustenia, Spätný chod,
Hlučnosť: 70 dB, Rozmery stroja: min. 20 × 35 × 40 cm.
Technické vlastnosti

Jednotka

Skartovačka

ks
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Minimum

Maximum

Presne
3

Technické vlastnosti
Položka č. 12:

Hodnota/Charakteristika

Kávovar

Funkcia
Pákový kávovar v striebornom dizajne. Nádoba na vodu min. 1 l. Príkon: min. 1450 W. Sitko na mletú kávu sa dá ľahko
vyčistiť, odkvapkávacia tácka, tryska pre napenenie mlieka.
Technické vlastnosti

Jednotka

Kávovar

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cenová ponuka vrátane DPH, balného, dopravy a vyloženia na mieste plnenia. Miesto plnenia: Bratislava.
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ požaduje zaslať emailom fotografie/obrázky/design položiek za účelom
overenia požadovaných vlastnosti.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ocenenie jednotlivých položiek v jednotkových cenách bez DPH/s DPH do 3 dní od
uzavretia zmluvy.
Víťazný uchádzač dodá celý predmet zákazky do 15 dní od uzavretia zmluvy.
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, nový, nepoškodený, vrátane obalu, nepoužívaný, so záručnými listami vrátane
návodu na obsluhu v slovenskom jazyku.
Tovar dodávaný v zmontovanom stave, prípadne vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia.
Odstránenie a likvidácia obalov.
Záruka 24 mesiacov na všetky elektrospotrebiče od dňa doručenia tovaru v zmysle obchodného zákonníka.
Predávajúci 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 a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva
a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky
písomne potvrdiť.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a
predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Na faktúre musia byť uvedené jednotkové ceny položiek zaokrúhlené na
dve desatinné miesta. Súčasťou faktúry je dodací list.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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25.06.2019 12:00:00 - 09.07.2019 15:00:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 541,66 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 249,99 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.06.2019 10:52:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KASON, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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