
Kúpna zmluva č. Z201920577_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: Benedikt Procházka - PROBE
Sídlo: Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 10829296
DIČ: 1020551796
IČ DPH: SK1020551796
Číslo účtu: SK5511000000002624130232
Telefón: 0905256300

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselná odpružená práčka MIELE PW6080 EL LP alebo ekvivalent
Kľúčové slová: priemyselná práčka 
CPV: 42716120-5 - Práčky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Priemyselná práčka MIELE PW6080 EL LP alebo ekvivalent

Funkcia

Profesionálna automatická práčka na pranie bielizne s dopravou do miesta plnenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

práčka - typ MIELE PW6080 EL LP ks 1

množstvo náplne kg 8 10

objem bubna l 80 100

rýchlosť odstreďovania ot./min. 1300 1600

celkový príkon kW 8,2

vykurovací výkon kW 8

hlučnosť dB 55 70

hmotnosť kg 98 140

výška mm 850 1050

šírka mm 595 700

hĺbka mm 710 730

G - faktor G 520 705
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

riadiaca jednotka: plne elektronická - Profitronic L Vario

teplota a otáčky pri odstreďovaní: voliteľné

indikácia priebehu programu: áno

ohrev vody: elektrický

elektrické pripojenie: 3N AC 400 V, 50 Hz, istenie 3x 16 A

pripojenie na vodu: 1x studená a 1x teplá voda (obidve 1/2" s 3/4" šrubením)

vybavenie:
vonkajší aj vnútorný nerezový bubon, vonkajšie opláštenie - čelná 
stena, veko a bočné steny vypaľovaný email, zadná stena 
pozinkovaná, ovládací panel nerezový

kotvenie: bez potreby kotvenia

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

plnenie práčky: z boku

dávkovacia technika: zásuvka so 4 priehradkami na prací prostriedok umiestnená na 
čelnej strane práčky

vypúšťacie čerpadlo: odpad je umiestnený v stene

životnosť: cca 30 000 prevádzkových hodín

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia (v sídle objednávateľa) v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod, termín dodania 
predmetu zákazky oznámiť objednávateľovi najneskôr 48 hodín vopred

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, zároveň má objednávateľ právo odmietnuť prevzatie predmetu plnenia pre 
preukázateľné chyby - napr. poškodený tovar a pod. Uvedené plazí aj v prípade, že sa nesplnenie špecifikácie alebo 
podmienok preukáže až po uvedení predmetu zákazky do prevádzky

Za podstatné porušenie zmluvných podmienok s oprávnenosťou objednávateľa na odstúpenie od zmluvy je považované aj:  a)
ak je dodávateľ v omeškaní, neplní riadne a včas svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, b) dodávateľ nesmie mať nedoplatky 
voči štátu - zdravotné, sociálne, c) dodávateľ nesmie mať daňové nedoplatky, d) dodávateľ je oprávnený dodávať predmet 
zákazky, e) na majetok dodávateľa nebol vyhlásený konkurz

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

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.

Úhrada za plnenie bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry od dodávateľa, vystavenej po 
podpise preberacieho protokolu alebo dodacieho listu zástupcami obidvoch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 
doručenia objednávateľovi, bez finančného preddavku alebo zálohovej platby

Záručná doba je 24 mesiacov - počas tejto doby je dodávateľ povinný zabezpečiť bezplatný 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.

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu požiadavky technickej špecifikácie. V prípade, že dodávateľ 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. Posúdenie 
ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
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Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ vyhlasuje pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 2 000,00 eur, že dodávku predmetu zákazky vykonáva 
prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa 
povinnosti uhradiť objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.07.2019 13:00:00 - 09.08.2019 13:00:00

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 910,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 692,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.06.2019 15:38:01
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Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Benedikt Procházka - PROBE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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