
Kúpna zmluva č. Z20175221_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Senior dom Svida
Sídlo: SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika
IČO: 00696323
DIČ: 2020785294
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0547882142

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ivan Hoferica - LIMAR
Sídlo: Pod komínom 8, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 34653490
DIČ: 1020741810
IČ DPH: SK1020741810
Číslo účtu: SK0809000000000504126416
Telefón: 0904531382

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Práčka s predným plnením
Kľúčové slová: práčka
CPV: 42716120-5 - Práčky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Tovar bude slúžiť na pranie znečistených pracovných odevov pre zamestnancov 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Práčka s predným plnením ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kapacita prania 8 kg

Trieda spotreby energie
A+++ 30% o 30% úspornejšia (137 kWh/rok) ako je štandardná 
hodnota (196 kWh/rok) triedy spotreby A+++ v kategórii 8 kg podľa 
smernice EU 1061/2010

spotreba energie:
137 kWh/rok na základe 220 štandardných pracích cyklov pre 
bavlnu programov na 60 ° C a 40 ° C pri plnej a polovičnej náplni, a
spotreba pri móde s nízkou spotrebou

Vážená spotreba energie vo vypnutom stave a v režime 
ponechania v zapnutom stave (stand-by mode): 0.12 W / 0.43 W

Vážená spotreba vody:  9900 litrov/rok na základe 220 štandardných pracích cyklov pre 
bavlnu programov na 60 ° C a 40 ° C pri plnej a čiastočnej náplni.
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max.počet otáčok 1200 ot./min; zostatková vlhkosť: 53 %

hlučnosť prania v dB (A) re 1 pW: 50 hlučnosť odstreďovania v dB (A) re 1 pW: 74

TouchControl tlačidlá: štart/pauza s re-load funkciou (možnosť doplnenia bielizne), 
jednoduché žehlenie, redukcia počtu otáčok/stop plákania

bubon  z nehrdzavejúcej ocele, šetrné a intenzívne pranie

Komfort a bezpečnosť plniaci otvor s priemerom 32 cm, s uhlom otvárania 165°kovový 
zámoknový inovatívny zámok

Komfort a bezpečnosť
veľký LED displej s ukazovateľom priebehu programu, nastavenej 
teploty, počte otáčok, zobrazenie zostatkového času a nastavenia 
konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne

rozmery (v x š x h): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Technická špecifikácia aprobačné certifikátyCE, VDEdĺžka prívodného kábla (m)160,0 cm

Technická špecifikácia hmotnosť brutto (kg)71,000 kgtrieda účinnosti praniaAtrieda 
účinnosti odstreďovaniaB

farba spotrebiča biela

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii

Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie 
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie 
od zmluvy

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred .

Uchádzač 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

Splatnosť faktúr 30 dní

Dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, záručným listom a preberacím protokolom

Záruka na tovar 6 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom

V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky úhrady servisných prác a materiálu súvisiacich s predmetom zákazky počas 
trvania záručnej doby. Záručná doba na náhradné diely a servisné práce je 6 mesiacov. 

Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť 
najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

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

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný e - mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 pracovný deň vopred pred 
dodaním tovaru.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Svidník
Ulica: SNP 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.02.2017 12:02:00 - 17.02.2017 12:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 366,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 440,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.02.2017 12:52:01

Objednávateľ:
Senior dom Svida
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ivan Hoferica - LIMAR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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