
Kúpna zmluva č. Z20228276_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Považská 12
Sídlo: Považská 12, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 35542861
DIČ: 2021669474
IČ DPH:
Telefón: +421556432590

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Elektroservis VV, s.r.o.
Sídlo: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44602731
DIČ: 2022753007
IČ DPH: SK2022753007
Bankové spojenie: IBAN: SK7109000000000562638786
Telefón: +421 905240715

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Profesionálna umývačka riadu
Kľúčové slová: umývačka riadu
CPV: 42959000-3 - Umývačky riadu nie pre domácnosť; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu); 39137000-1 - Zmäkčovače vody
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Profesionálna umývačka riadu

Funkcia

Profesionálna umývačka skla a riadu priebežná s odp. čerpadlom

Zmäkčovač vody  LT12. Zariadenie na zmäkčenie/úpravu vody. Zmäkčovač vody zabraňuje usádzaniu vodného kameňa, 
chráni zariadenia a predlžuje ich životnosť. Regenerácia zmäkčovača vody sa vykonáva pomocou kuchynskej soli.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Umývačka riadu ks 1

1.1 rozmer šxhxv mm 634x744x1599 640x750x1601

1.2 príkon umývačky riadu kW/V 8,5/400

1.3 dĺžka cyklu sekunda 60 60

1.4 rozmer koša mm 500x500

1.5 spotreba vody na cyklus lit. 2 2,5

1.6 maximálna vstupná výška mm 450

1.7 kapacita kôš/h 6 60

2. Zmäkčovač vody ks 1

2.1 objem nádoby l 12 13
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2.2 spotreba soli na regeneračný cyklus kg 1,5

2.3 teplota vody °C 8 25

2.4 rozmer (priemer x výška) mm 178x558 181x561

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Umývačka riadu prevedenie - jednoplášťová, nerez,

príslušenstvo základné
musí obsahovať - Elektronické ovládanie - Umiestnené na hornej 
kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách, Zobrazenie 
umývacích a oplachových teplôt na displeji

boiler tlakový musí obsahovať

príslušenstvo ďalšie

kôš na taniere - 3ks, kôš na poháre, kontajner na príbory, 
dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového 
prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, 
oplachový prostriedok 10kg

dolné a horné ramená pre umývanie a oplachovanie musí obsahovať

počítadlo umývacích cyklov musí obsahovať

autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom 
chybových hlásení musí obsahovať

termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa 
HACCP musí obsahovať

samočistiaci program musí obsahovať

filtre nečistôt vo vani musí obsahovať

nastavenie dávkovačov cez ovládací panel musí obsahovať

2. Zmäkčovač vody Vyhotovenie: nerez, Kohúty: 2x (závit 3/8"),

príslušenstvo Ventil k zmäkčovaču 3/4"M-3/8"F, Vrchnák k zmäkčovaču vody

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane uvedenia do prevádzky,elektrického napojenia,vodovodného napojenia

Vrátane zaškolenia max. 4 osôb v rozsahu max. 2 hodín

Požaduje sa predložiť do 24hod od uzatvorenia zmluvy technická charakteristika zariadenia, katalógový list - podrobnú 
špecifikáciu výrobku s v slovenskom jazyku, foto-dokumentáciu výrobku, pri nesplnení tejto podmienky nebude uzatvorená 
zmluva a vystaví sa negatívna referencia

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy

Záruka  24 mesiacov

Súčasťou 24 mesačnej záruky je zabezpečenie bezplatných  servisných prehliadok zariadenia

Pozáručné servisné zabezpečenie s dodávkou originálnych náhradných dielov

Záručný a pozáručný servis poskytovaný do 24 hodín od zistenia poruchy na zariadení osobne technikom. Počas pozáručnej 
doby s bezplatným príjazdom a diagnostikou a s dodávkou originálnych náhradných dielov

Tovar požadujeme dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. 
Návod na obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku. Vyhlásenie o zhode a doplňujúce doklady, resp. certifikát vydaný 
autorizovanými osobami

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platným STN EN normami týkajúcimi sa 
predmetu zákazky

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.

Ak sa v technickej špecifikácií uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, Objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov, s deklarovateľnou, technickou
špecifikáciou s rovnakými resp. vyššími parametrami

V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácií, požaduje Objednávateľ po 
nadobudnutí účinností Zmluvy bezodkladné (najneskôr do 3 dní) písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný 
produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento 
produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované Objednávateľom pri zadaní zákazky v EKS

Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od Zmluvy

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného 
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa požadované kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať Objednávateľ možnosť tovar vrátiť 
Dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady Dodávateľa

Vrátenie tovaru a odstúpenie od Zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek technickej, alebo 
osobitnej požiadavky, sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, Objednávateľ tovar neodoberie a vystaví 
negatívnu referenciu

Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov nemá vplyv na význam a 
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané

Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky na plnenie predmetu zmluvy

Všetky ceny musia byť stanovené v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musia zahŕňať všetky 
náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou predmetu zmluvy v zmysle VZP OPET

Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s opisom predmetu zákazky, jeho technickou a funkčnou špecifikáciou uvedenou v 
zmluve a sú mu známe zmluvné podmienky a požiadavky na dodanie a inštaláciu uvedenú v týchto osobitných požiadavkách 
na predmet zákazky a vo VZP OPET a nemá k tomu výhrady

Predmet zmluvy bude odovzdaný a prebraný na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Považská 12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.08.2022 08:00:00 - 31.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 541,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 050,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228276

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:38:03

Objednávateľ:
Základná škola Považská 12
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228276


Zákazka


Identifikátor Z20228276


Názov zákazky Profesionálna umývačka riadu


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327374


Dodávateľ


Obchodný názov Elektroservis VV, s.r.o.


IČO 44602731


Sídlo Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, 09303, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.8.2022 12:40:53


Hash obsahu návrhu plnenia Hel4O7gQ0hk7tryRenTZgGI4Uaezh7RUj27qTeYEXIs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
File.PDF
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