Kúpna zmluva č. Z201526420_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Bijacovce

Sídlo:

7, 05306 Bijacovce, Slovenská republika

IČO:

00328961

DIČ:

2020727632

IČ DPH:

00328961

Číslo účtu:

SK0856000000003416697001

Tel:

0534542286

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ANDREA SHOP, s.r.o.

Sídlo:

Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

IČO:

36277151

DIČ:
IČ DPH:

SK2022093601

Číslo účtu:
Tel:

+ 421 0907 060 795

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chladnička SAMSUNG french door 520 L RFG23UERS1 Seria AW2

Kľúčové slová:

chladnička s mrazničkou

CPV:

39711110-3 - Chladničky s mrazničkou; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Chladnička s mrazničkou - oddelené prúdenie vzduchu pre chladničku a mrazničku

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kapacita chladnička

liter

396

kapacita mraznička

liter

124

rozmery netto (ŠxVxH)

milimeter

Hmotnosť netto

kilogram

908x1774x77
4
142

hmotnost brutto

kilogram

151

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

dávkovač vody a ľadu

umiestnený na vonkajšej strane chladničky

jasné led osvetlenie

priestorovo a energeticky úsporné
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Minimum

Maximum

Presne

zásuvka s automatickým otváraním
funkcia Multi Blast

jednoduché a dôkladné uzatváranaie chladničky, vysúvacia
zásuvka vybavená pohyblivým oddeľovačom
prúdenie vzduchu viacerými otvormi, rovnomerné chladenie

Funkcia CoolSafe Lock

udržiavanie studeného vzduchu v chladničke

Systém Twin Cooling Plus

samostatné ovládanie chladničky a mrazničky

Zásuvka CoolSelect Pantry

zásuvká na studené jedlá

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový produkt - nepoužívaný
10 ročná záruka na motor a kompresor
záručná doba - minimálne 24 mesiacov
záručný a pozáručný servis
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Levoča

Obec:

Bijacovce

Ulica a číslo:

Bijacovce č. 7

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
13.10.2015 8:00:00 - 16.10.2015 15:32:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 374,00 EUR
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4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 648,80 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.10.2015 8:38:00
Objednávateľ:
Obec Bijacovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ANDREA SHOP, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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