
Kúpna zmluva č. Z201935313_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Henrich Sonnenschein - ITSK
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37212931
DIČ: 1020103370
IČ DPH: SK1020103370
Číslo účtu: SK4702000000002198347155
Telefón: 0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212
Kľúčové slová: ručný šľahač
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby 

a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221100-8 - 
Kuchynské potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 kráľovská červená

Funkcia

Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 kráľovská červená

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 kráľovská 
červená ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 kráľovská 
červená -
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Ručný šľahač  má 9 rôznych nastavení rýchlosti. Tento 
šľahač má tichú prevádzku, výkonný motor a tak pripraví
od cesta na sušienky, torty či chlieb cez miešanie 
smoothie, omáčok, krémov až po šľahanie bielkov či 
šľahačky. Mäkký štart zaisťuje pomalé zvyšovanie 
otáčok pri spúšťaní šľahača a tak zabraňuje 
nechcenému špliechaniu surovín z nádoby. Ručný 
šľahač je ľahký a preto umožňuje šľahanie jednou rukou.
Balenie obsahuje: turbo šľahače, mixovaciu tyč, 
miesacie háky, šľahaciu metlu so 16 drátmi a obal pre 
nastavce pre ich uskladnenie. Nástavce sú vhodné do 
umývačky riadu.

-

Balenie obsahuje:1 x šľahač v kvalite KitchenAid.2 x 
turbošľahač - sú to špeciálne metly, aby jednoducho 
spracovali aj ťažké cestá (sušienkové, pľundrové,..)1 x 
mixovacia tyč - využijete ju na prípravu ovocných a 
mliečnych kokteilov, smoothie, omáčok či dresinkov.2 x 
miesací hák - slúžia na miesenie kysnutého cesta.1 x 
šľahacia metla so šestnástimi drôtmi - slúži na 
vyšľanhanie šľahačky, bielkov, krémov, pudingov.1 x 
obal určený pre uskladnenie nadstavcov

Parametre:Výkon: 85 W.Typ motoru: DC (rovnomerný 
prúd).Napätie: 220-240 V / 50 - 60 Hz.Rýchlosť: 230 - 1 
300 otáčok / minútu.Dĺžka kábla: 1,5 m.Rozmery 
šľahača (v x š x d): 15 x 8 x 20 cm.Rozmery balenia (v x 
š x d): 20,7 x 13,5 x 23,3 cm.Hmotnosť šľahača: 1,1 kg  
.Hmotnosť balenia: 1,4 kg.Materiál: plast (kryt motorovej 
jednotky), nerezová oceľ (nadstavce, mixovacia 
tyč).Farba: červená.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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 je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

ručný šľahač.jpg ručný šľahač.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Lodná ul. č. 1, 94501 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.11.2019 08:30:00 - 09.12.2019 08:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 124,16 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 148,99 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 3.6, 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 21.11.2019 09:24:04

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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