Kúpna zmluva č. Z201928473_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:

HENRYSO, s.r.o.

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

50687115

DIČ:

2120422425

IČ DPH:

SK2120422425

Číslo účtu:

SK51 0200 0000 0037 8416 5551

Telefón:

0917 932 741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup elektrospotrebičov

Kľúčové slová:

elektro, elektrospotrebič, nákup, lampa, kávovar, televízor

CPV:

31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť;
32324100-1 - Farebné televízory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Lampa stolová kancelárska
2. Kávovar
3. Monitor - Smart TV
Položka č. 1:

Lampa stolová kancelárska

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Lampa stolová kancelárska

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

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.
Položka č. 2:

Kávovar
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Minimum

Maximum

Presne
5

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Kávovar

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

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. Flow-stop funkcia pre nastavenie
veľkosti kávy a jej uloženie do pamäte kávovaru.
Položka č. 3:

Monitor - Smart TV

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Monitor - Smart TV

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Uhlopriečka

55 " (139,7 cm)

Maximálne rozlíšenie

4K Ultra HD

Rozlíšenie displeja

3840 × 2160 px

Podsvietenie

Direct LED

Index spracovania obrazu

100 TrueMotion

Obnovovacia frekvencia panelu

50 Hz

Ďalšie vlastnosti obrazu

HDR

Multimediálne funkcie

WiFi, DLNA, Webový prehliadač, Prehrávanie z USB, Nahrávanie
na USB, Bluetooth, Inteligentný ovládač, SMART funkcie, Miracast,
Párovanie s mobilným zariadením

Tunery

DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C

Farba

Čierna

Grafické vstupy

HDMI 2.0, Komponentný, HDMI 3 ×

Ostatné vstupy/výstupy

USB 2.0, Digitálny optický/Digitálny audio výstup, LAN, CI / CI+
slot ,USB 2 ×

2.3

Minimum

Maximum

Presne
7

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku vrátane DPH, balného, dopravy a vyloženia na miesto plnenia
(Bratislava).
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ požaduje zaslať obrázky a technický popis 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.
Dodanie celého predmetu zákazky do 21 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy.
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, nový, nepoškodený, vrátane obalu, nepoužívaný, so záručnými listami vrátane
návodu na obsluhu v slovenskom jazyku.
Záruka 24 mesiacov na všetky elektrospotrebiče odo 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.
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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:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.10.2019 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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 832,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 399,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.09.2019 10:48:01
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Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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