
Kúpna zmluva č. Z201721691_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Sídlo: Ptičie 158, 06601 Ptičie, Slovenská republika
IČO: 00695424
DIČ: 2021213711
IČ DPH:
Číslo účtu: SK9481800000007000512251
Telefón: 0577767847

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus
Sídlo: Slovenská 93, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika
IČO: 33905690
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0556332141

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselná práčka so sušičkou MIELE PWT6089 Vario LP alebo ekvivalent
Kľúčové slová: priemyselná práčka so sušičkou
CPV: 39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Profesionálne pranie a sušenie bielizne

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

práčka so sušičkou - typ PWT 6089 VARIO LP ks 1

množstvo náplne kg 8 10

objem bubna l 80

rýchlosť odstreďovania ot./min. 1300

zvyšková vlhkosť % 49

počet štandardných voliteľných programov ks 15

počet voliteľných programových balíčkov ks 7

časová predvoľba hod 24

celkový príkon kW 8,2

vykurovací výkon kW 7,95

počet sušiacich stupňov ks 4
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počet programov zostatkovej vlhkosti ks 12

hlučnosť dB 70

hmotnosť kg 210

plniaci otvor cm 37 40

výška mm 1920

šírka mm 700

hĺbka mm 770

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

g-faktor: min. 520

elektronické riadenie:
programovateľné s grafickým LC displejom, pamäťová funkcia pre 
uloženie individuálnych programov, tlačidlá pre priamu voľbu 
obľúbených programov

teplota a otáčky pri odstreďovaní: voliteľné

indikácia priebehu programu: áno

indikácia zostávajúceho času: áno

multifunkčný volič na jednoduchú voľbu programu: áno

tlačidlá priamej voľby pre najdôležitejšie programy: áno

ohrev vody: elektrický

pohon: asynchrónny motor s frekvenčným meničom

pripojenie na vodu: 1x studená a 1x teplá voda

vybavenie:
nerezový bubon, bubnová príruba, nádrž na prací kúpeľ, čerpadlo 
pracieho roztoku, dvierka bez manžety s dvojitým priehľadným 
sklom, osvetlenie bubna

technika prania:
voštinový bubon, automatika pre cyklus prania a plákania so 
spotrebou vody a energie prispôsobená množstvu bielizne, 
inteligentné riadenie prívodu studenej a teplej vody 

dávkovacia technika:
zásuvka s 3 priehradkami na prací prostriedok so samočistiacou 
technológiou, možnosť pripojenia externých dávkovacích čerpadiel,
senzor stavu naplnenia

sušiaca technika: sušenie s odťahom vzduchu, oddelené motory pre pohon bubna a 
ventilátora, elektronické meranie vlhkosti, priečne vedenie vzduchu

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia (v sídle objednávateľa) v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod

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

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenia do prevádzky

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar v originálnom  balení, v štandardnej kvalite a požadovaných parametroch

Nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu, technické vlastnosti alebo osobitné požiadavky na plnenie je 
dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Objednávateľ požaduje, aby dodacia lehota tovaru bola max do 6 týždňov od uzatvorenia zmluvy

3 a viac negatívnych referencií na dodávateľa môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predloží certifikát výrobku

Zmluvná cena je konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, 
napojenia predmetu plnenia na jestvujúce prívody a odpady, zaškolenie obsluhy a odovzdanie kompletnej dokumentácie 
objednávateľovi, vrátane revíznej správy od predmetu plnenia a návodu na obsluhu v slovenskom, príp. českom jazyku.
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Úhrada za plnenie bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry od dodávateľa s 30 dňovou 
splatnosťou odo dňa prevzatia tovaru

Záručná doba je 24 mesiacov - počas tejto doby je dodávateľ povinný zabezpečiť záručný servis. Záruka a servis na predmet 
zákazky začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zákazky objednávateľovi na základe podpísaného preberacieho 
protokolu

Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby nastúpiť na odstránenie vád do 48 hodín od ich oznámenia objednávateľom, 
prípadne počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný alebo nekvalitný predmet zákazky do 5 dní od nahlásenia chyby.

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu požiadavky technickej špecifikácie. V prípade, že dodávate ponúkne  tovar, ktorý 
považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po účinnosti zmluvy bezodkladné písomné 
oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a predloženie dokumentácie k dodávanému produktu, z ktorej je 
zrejmé, že tento spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Ptičie
Ulica: 158

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.05.2017 08:00:00 - 30.06.2017 15:00:00

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: 6 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 700,00 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.
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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 19.05.2017 15:44:00

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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