Kúpna zmluva č. Z201844221_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

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

X logistics, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

47899948

DIČ:

2024139150

IČ DPH:

SK2024139150

Číslo účtu:

SK9502000000003357940357

Telefón:

0915742702

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vysávač pre potreby MŠ_114

Kľúčové slová:

vysávač

CPV:

39713430-6 - Vysávače prachu; 42999100-6 - Vysávače prachu nie pre domácnosť;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Vysávač pre potreby MŠ

Funkcia
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.
VIACÚČELOVÝ VYSÁVAČ WD 4 PREMIUM CAR pre potreby MŠ
Viacúčelový vysávač WD 4 Premium Car s vynikajúcou sacou silou je ideálnym vysávačom pre autá. Vybavený je špeciálnymi
kefami a hubicami ako aj 20 l antikorovou nádobou a plochým skladaným filtrom.
Vynikajúci sací výkon pri spotrebe prúdu iba 1000 W: viacúčelový vysávač WD 4 Premium Car. Vybavený špeciálnym
príslušenstvom je ideálnym strojom na perfektné čistenie interiéru áut. Či už chúlostivé povrchy ako prístrojová doska, silno
znečistené plochy ako podlaha, veľké plochy v batožinovom priestore alebo úzke miesta medzi sedadlami – vďaka špeciálnym
kefkám a hubiciam dôkladne a bez námahy vyčistíte každú časť interiéru auta. Odnímateľná rukoväť umožňuje nasunutie
hubíc priamo na saciu hadicu, čím je možná práca aj v najužších priestoroch.
Vysávač s moderným vzhľadom ponúka odolnú 20 l antikorovú nádobu a plochý skladaný filter vo filtračnej kazete, ktorý sa dá
jednoducho vybrať vyklopením úplne bez kontaktu so špinou. Filter sa navyše hodí na mokré a suché vysávanie bez výmeny
filtra. Mimochodom, WD 4 Premium Car je vybavený známymi vlastnosťami a štandardným príslušenstvom, rovnako ako stroje
z úspešného modelového radu viacúčelových vysávačov Kärcher.
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

VIACÚČELOVÝ VYSÁVAČ WD 4 PREMIUM CAR

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

VLASTNOSTI A VÝHODY

-

Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru auta

Pre najlepšie výsledky čistenia na chúlostivých povrchoch, v
úzkych medzipriestoroch a na veľkých plochách.Na odstraňovanie
jemných ako aj nepoddajných nečistôt.

Patentovaná technológia vyberania filtra

Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety bez kontaktu so špinou.Na mokré a suché vysávanie bez výmeny
filtra.

Odnímateľná rukoväť

Ponúka možnosť nasunúť rôzne trysky priamo na saciu hadicu.Na
jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.

Parkovacia poloha

Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej
hubice pri prerušení práce.

Praktické odkladanie kábla a príslušenstva

Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice,
prívodného kábla a príslušenstva.

Zatvárací systém „Pull & Push"

Umožňuje jednoduché, rýchle a bezpečné otváranie a zatváranie
nádoby.

Ergonomické držadlo

Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.

Kompaktná konštrukcia

Flexibilné a všestranné využitie.Úsporné odkladanie stroja.

ŠPECIFIKÁCIE

-

Technické údaje

-

Skutočný sací výkon* (Air Watt)

220

Spotreba prúdu (W)

1000

Veľkosť nádoby (l)

20

Materiál nádoby

antikoro

Vnút. priemer príslušenstva (mm)

35

Druh prúdu (V/Hz)

220 - 240 / 50 - 60

Hmotnosť bez príslušenstva (kg)

7,5

Rozmery (d x š x v) (mm)

384 x 365 x 526

Výbava

Sacia hadica, 2.2 m,35 mmOdnímateľná rukoväťSacie trubice,
2,0.5 m,35 mmMokro-/suchá sacia hubica, Clips with 2 rubber and
2 brush insertsPlochý skladaný filter, Vo vyberateľnej filtračnej
kazete

-

Štrbinová hubicaFiltračné vrecko z netkanej textílie, 1Držiak
podlahovej hubice a sacej trubiceOdkladanie príslušenstva na
stroji

-

Sacia kefa s mäkkými štetinamiSacia hubica na veľké plochyExtra
dlhá štrbinová hubica (350 mm)NárazníkOtočný spínač
(zap./vyp.)Priečinok na odkladanie malých dielov

2.3

1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto 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
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

vysávač.jpg

vysávač.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.10.2018 14:00:00 - 08.11.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 107,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 129,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.10.2018 14:48:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
X logistics, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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