
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201611270_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Spišské Vlachy

SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

00329657

0534174217

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0534468728

Ladislav Sakmáry

I.Krasku 11, 05201 Spišska Nová Ves, Slovenská republika

17190444

1020683719

sk1020683719

sk50 0200 0000 0000 9884 0592

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Olejový dvojvalcový kompresorNázov:

Olejový dvojvalcový kompresor, Olejový kompresor, Dvojvalcový kompresor, Kompresor

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

42123000-7 - Kompresory; 42123400-1 - Vzduchové kompresory; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Kompresor vyhovujúci predpisom EÚ•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

230VMotor

50HzMotor

2200WPríkon

3PSPríkon

2850ot./minPočet otáčok

10barMaximálny tlak

50lObjem vzdušníka

412l/minSací výkon
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272l/minPlniace množstvo

2ksPočet výstupov na vzduch

0,25lMnožstvo oleja

45kgHmotnosť

880mmDĺžka

370mmŠírka

710mmVýška

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

ánoRegulácia pracovného tlaku

ánoManometer vzdušníka

ánoManometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku

ánoRýchlospojka

ánoRedukčný ventil

ánoTlakový spínač

ánoOdkalovací ventil

ánoSpätný ventil

ánoPoistný ventil

ánoVzduchový filter

ánoOptický ukazovateľ stavu oleja

ánoPojazdné kolesá

ánoRukoväť

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.

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

Olejový dvojvalcový kompresor Scheppach HC 53 DC

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

UpresnenieNázov

nový, nepoužívanýStav

fakturáciu, dovoz, tovar, vyskladneniecena zahŕňa

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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KošickýKraj:

Spišská Nová VesOkres:

Spišské VlachyObec:

SNP 34Ulica a číslo:

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

25.5.2016 8:00:00 - 30.5.2016 14:00:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 2,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 440,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 528,00 EUR4.3

V Bratislave, dňa 13.5.2016 10:38:03

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia

Strana 3 z 4



Dodávateľ:
Ladislav Sakmáry
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

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