
Kúpna zmluva č. Z201929378_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: HENRYSO, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50687115
DIČ: 2120422425
IČ DPH: SK2120422425
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón: 0917 932 741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF
Kľúčové slová: chladnička
CPV: 39711130-9 - Chladničky; 39711100-0 - Chladničky a mrazničky; 39711110-3 - Chladničky 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF

Funkcia

Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF

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

Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF -

Parametre a špecifikácia: dizajn klasický

- Trieda energetickej účinnosti: A+++

- Ročná spotreba energie: 183 kWh/annum

- Klimatická trieda: SN-T

- Hlučnosť: 39 dB
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- Typ modelu: samostatne stojací model

Rozmery: Výška: 201 cm

- Šírka: 59,5 cm

- Hĺbka: 67,5 cm

- Farba: Biela

Funkcie: Nofrost, Nulová zóna, Super mrazenie, Samoodmrazovací 
mraziak, LED osvetlenie

- Smer otvárania: Voliteľný, Možnosť zmeny otvárania dverí: Áno

- Umiestnenie mrazničky: Mraznička dole

Vnútorné usporiadanie: Celkový úžitkový objem: 353l

- Objem chladničky: 255l

- Objem mrazničky: 98 l

- Počet políc chladničky: 3 x

- Počet priehradiek mrazničky: 3 x

- Počet kompresorov: 1 x

- Mraziaci výkon za 24 h: 13 kg

- Hmotnosť: 71 kg

Chladnička  v kvalite Samsung RB37J500MWW/EF má 
vďaka SpaceMax Technology™ viac vnútorného 
úložného priestoru ako priemerná chladnička, a to 
všetko pri zachovaní štandardných vonkajších rozmerov.
V chladničke sú tenké vnútorné steny, ktoré vytvárajú 
väčšiu a širšiu vnútornú kapacitu bez toho, aby 
ohrozovala energetickú účinnosť a vonkajšie rozmery.

Systém All-around Cooling zabezpečí dokonalé 
chladenie v každej časti chladničky. Studený vzduch je 
vyfukovaný cez otvory na úrovni každej police, čím je 
zachovaná konštantná teplota a potraviny tak zostanú 
dlhšie čerstvé.

Zásuvka poskytuje umožňuje maximálnu flexibilitu 
ukladania potravín, takže potraviny vydržia dlhšie 
čerstvé a uchovajú si skvelú chuť. Táto nezávisle 
riadená zásuvka poskytuje 3 optimálne režimy 
nastavenia teploty pre uchovávanie potravín ako 
zelenina, mäso, ryby a morské plody. V režime zeleniny 
udržuje optimálnu teplotu pre ovocie a zeleninu pre 
uchovanie maximálnej čerstvosti. V režime mäso si vaše
potraviny zachovajú šťavnatosť. A v režime ryby 
zásuvka zachová jemnú štruktúru jedla.

Zásuvka freshZone je veľmi praktická na krátkodobejšie 
uskladnenie mäsa alebo rýb. Teplota v tejto zásuvke je 
nižšia ako v okolitom priestore, ale vyššia ako v 
mrazničke. Potraviny, ktoré tu skladujete sú vhodné na 
spracovanie behom pár dní.

Chladiaca časť s objemom 255 litrov je tvorená 3 
odkladacími plochami z bezpečnostného skla. 4 
priehradky sa nachádzajú v dvierkach chladničky. 
Nechýba priehradka na vajcia a mliečne výrobky, 
zásuvka na ovocie a zeleninu (1 zóna Fresh Zone, 1 
priehradka na zeleninu). Vnútorná časť spotrebiča je 
príjemne osvetľovaná horným LED svetlom, vďaka 
ktorému získate lepší prehľad o vašich potravinách.

V mrazničke sa nachádzajú 3 transparentné mraziace 
priehradky. Funkcia rýchleho mrazenia slúži na udržanie
teploty, ktorá je nastavená v mraziacom priestore. Za 24 
hodín dokáže zamraziť 13 kg čerstvých potravín. Pri 
prípadnej poruche alebo výpadku prúdu je k dispozícii 
16 hodinová akumulačná doba. Priehradka s možnosťou
úplného otvorenia uľahčuje usporiadanie a vyberanie 
potravín a zároveň umožňuje optimalizovať úložný 
priestor.
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S funkciou True No Frost je to už minulosť. Táto funkcia 
totiž zabezpečuje rovnomerné a stále chladenie či 
mrazenie v celom priestore bez vytvárania námrazy. 
Udržiava stálu teplotu v každom kúte chladničky. Tiež 
chladí takmer dvakrát tak rýchlejšie, čím znižuje 
zaťaženie chladiaceho systému a predlžuje jeho 
životnosť. True No Frost predlžuje životnosť celého 
chladiaceho systému, nakoľko je nastavený tak aby šetril
elektrickú energiu.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

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

chlandička.jpg chlandička.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.10.2019 14:10:00 - 21.10.2019 14:10:00

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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 430,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 517,00 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 3.6, 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 01.10.2019 16:14:01

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

Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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