
Kúpna zmluva č. Z201840667_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola dopravná
Sídlo: Rosinská cesta 2, 01008 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00651117
DIČ: 2020639104
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0907845196

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: Mraznička s objemom 500 l
Kľúčové slová: zariadenie , vybavenie
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby 

a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 42513000-5 - 
Chladiace a mraziace zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zariadenie pre školskú kuchyňu

Funkcia

Pultová mraznička - patrí do úspornej energetickej triedy A+ a disponuje nadmerne veľkým vnútorným priestorom . Celkový 
objem je 495 litrov , tvorba námrazy znížená oproti bežným mrazničkám viac ako o 80 %. Mraznička stráži vnútornú teplotu a 
pri jej náhlom zvýšení upozorní zvukovým signálom. Potraviny sú pod stálou kontrolou. Súčasťou mrazničky sú štyri biele 
drôtené koše, osvetlenie, veko na kľúč.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Celkový hrubý objem l 500

Celkový čistý objem l 495

Spotreba energie kWh/ rok 390

Hmotnosť kg 44

Výška cm 86,8

Šírka cm 160

Hĺbka cm 66,5

Hladina hluku dB 47

Mraziaca kapacita kg/ hod. 20/24
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Schopnosť udržať teplotu hod. 31

Drôtené koše ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Energetická trieda A +

Chladivo R600a

Uzavretie na kľúč áno

Vnútorné osvetlenie áno

Ovládanie elektromechanické

Svetelný indikátor rýchleho zmrazenia áno

Pípnutie označujúce zvýšenie teploty áno

Mraziaca trieda * /***

Vyrovnávací ventil podtlaku áno

Systém Low Frost áno

Electrolux EC 5231 AOW prípadne ekvivalent

Voľne stojaca pultová mraznička áno

Klimatická trieda N, SN, ST, T

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa záručná doba počas 24 mesiacov

Kúpna cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa cenu za tovar a za dopravu nepoškodeného tovaru na miesto plnenia

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať špecifikácii a technickým vlastnostiam, objednávateľ si vyhradzuje právo 
neprebrať tovar, prípadne požadovať jeho výmenu

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, (cenu bez DPH a s DPH), súčasťou faktúry bude dodací a záručný 
list na 24 mesiacov

Dodávateľ oznámi na e-mailovú adresu objednávateľa termín dodania predmetu zákazky, ktorý bude najneskôr do 10 dní od 
uzavretia zmluvy

Objednávateľ má záujem o Electrolux EC 5231 AOW. V prípade ponuky ekvivalentu, musia technické parametre a špecifikácia
zodpovedať požiadavke objednávateľa

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rosinská cesta 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.10.2018 10:06:00 - 12.10.2018 10:06:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 315,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 379,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.10.2018 10:38:05

Objednávateľ:
Stredná odborná škola dopravná
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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