
Kúpna zmluva č. Z202123581_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Sídlo: Ostrovského 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 00893331
DIČ: 2021199840
IČ DPH:
Telefón: +421556436891

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HygArt s.r.o.
Sídlo: Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 51447878
DIČ: 2120702969
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7811000000002947053294, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421918792401

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup germicídnych žiaričov pre školský internát a školskú jedáleň
Kľúčové slová: sterilizátor vzduchu, sterilizčný prístroj
CPV: 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 33191100-6 - Sterilizátory; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sterilizátor vzduchu Sterillight UV G1 360 /alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite/

2. Sterilizátor vzduchu Sterillight UV G1 60 /alebo ekvivalent v rovnakej alebo  vyššej kvalite/

Položka č. 1: Sterilizátor vzduchu Sterillight UV G1 360 /alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite/

Funkcia

Uzavretý typ germicídneho žiariča - sterilizácia vzduchu za prítomnosti ľudí, ktorý vysoko efektívne likviduje vírusy, baktérie, 
plesne a roztoče.

Objem prečerpaného vzduchu - 240 m3/h.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

príkon 370W

napájanie 230V

objem prečerpaného vzduchu 240 m3 / h

zdroj UV - C žiarenia 4x95W

životnosť UVC zdroja 9000 hod.

hmotnosť 11 kg
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montáž retiazkový záves

rozmery d/š/v 950x370x143 mm

Zdroj UV-C žiarenia v tomto sterilizátore je zabudovaný 
do uzavretých komôr, ktoré chránia človeka pred 
priamym zásahom a môže sa používať na sterilizáciu 
vzduchu počas prítomnosti v ľubovoľne dlhom čase.

Položka č. 2: Sterilizátor vzduchu Sterillight UV G1 60 /alebo ekvivalent v rovnakej alebo  vyššej kvalite/

Funkcia

Uzavretý typ germicídneho žiariča - sterilizácia vzduchu za prítomnosti ľudí, ktorý vysoko efektívne likviduje vírusy, baktérie, 
plesne a roztoče.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

príkon 52 W

napájanie 230 V

objem prečerpaného vzduchu 50 m3 / h

zdroj UV - C žiarenia 2 x 25 W

životnosť UVC zdroja 9000 hod.

príslušenstvo pohyblivý stojan na zem

hmotnosť 5,7 kg

rozmery /d, š, v/ 749 x 220 x 91 mm

Zdroj UV-C žiarenia v tomto sterilizátore je zabudovaný 
do uzavretých komôr, ktoré chránia človeka pred 
priamym zásahom a môže sa používať na sterilizáciu 
vzduchu počas prítomnosti v ľubovoľne dlhom čase.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 1 osoby  v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky, tovar bude uhradený po dodaní tovaru s vystavenou faktúrou na úhradu.

Tovar požaduje objednávateľ pri dodaní vyložiť svojimi zamestnancami.

Miesto plnenia -  Košice

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s úplne rovnakými parametrami. 
Ekvivalent  je možné dodať v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so 
súhlasom objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.11.2021 00:00:00 - 15.12.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 886,60 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 263,92 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123581

V Bratislave, dňa 25.11.2021 12:38:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HygArt s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123581


Zákazka


Identifikátor Z202123581


Názov zákazky Nákup germicídnych žiaričov pre školský internát a školskú jedáleň


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317338


Dodávateľ


Obchodný názov HygArt s.r.o.


IČO 51447878


Sídlo Nábrežná 861/15, Bardejov, 08501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 14:55:43


Hash obsahu návrhu plnenia mcr1xttQ6a6ZBmNPXUE9Lm3wx4rhDQ9zU961e8okq48=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
UVC Spectra 220 1ks
UVC Spectra 72 2ks


Prílohy:
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