Kúpna zmluva č. Z201723240_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
SK1481800000007000285159
055 6118333

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KS Klima -Service, a.s.

Sídlo:

náměstí Svobody 677, 26301 Dobříš, Česká republika

IČO:

24237574

DIČ:

CZ24237574

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

00420318541140

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kapsový filter do vzduchotechniky

Kľúčové slová:

filter, vzduchotechnika, kapsa, F9, G4, F7

CPV:

42514310-8 - Vzduchové filtre; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kapsový filter do vzduchotechniky

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kapsový filter, 402x592x360, G4, 4-kapsy

ks

14

Kapsový filter, 287x592x360, G4, 3-kapsy

ks

14

Kapsový filter, 402x592x600, F9, 5-kapsy

ks

8

Kapsový filter, 287x592x600, F9, 4-kapsy

ks

8

Kapsový filter, 592x490x360, G4, 6-kapsy

ks

8

Kapsový filter, 436x236x380/130, F7, 9-kapsy

ks

2

Kapsový filter, 428x428x300 G4, 4-kapsy

ks

6

Kapsový filter, 428x428x600 F9, 5-kapsy

ks

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tepelná odolnosť

do 100 stupňov Celzia

Kompatibilné

EN-779/2002
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Minimum

Maximum

Presne

Tlaková strata v čistom stave MAX.

150 Pa

Tvar kapsy filtra G4, F9, F7

kónický

Tesnosť filtra G4, F9, F7

nesmie vykazovať žiadnu netesnosť

Materiál rámu filtra G4, F9, F7

z galvanizovaného plechu, nehrdzavejúcej ocele, plastu

Materiál prepážok a všetkých pevných komponentov
medzi kapsami filtra G4, F9, F7

z galvanizovaného plechu, nehrdzavejúcej ocele, plastu

Vloženie kapies do rámu filtra G4, F9, F7

jednotlivo vlisované do konštrukcie rámu a zatesnené

Kapsa filtra G4, F9, F7

so spevňujúcim bočným prešitím, alebo prelepením, zatesnené
ochrannou vrstvou lepidla

Filtračné médium kapsového filtra G4

z vysoko prievzdušnej mikro syntetickej, netkanej textílie s veľkou
hustotou

Filtračné médium kapsového filtra F7, F9

z vysoko prievzdušnej mikro sklenej vlákniny s veľkou hustotou

Filtračné médium filtračnej textílie G4

z vysoko prievzdušnej mikro syntetickej, netkanej textílie s veľkou
hustotou

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky. V prípade, že si
dodávateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
dohodnutej celkovej hodnoty plnenia za každý deň omeškania.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky riadne a včas do sídla objednávateľa alebo na miesto určené v objednávke, v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.
Objednávateľ požaduje, aby faktúra za predmet plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a
s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Reklamácia bude prebiehať písomnou formou. Tovar na reklamáciu bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a
pripravený na prevzatie dodávateľom.
Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť maximálne do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom
termíne bude objednávateľ požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.
V prípade, že predmet zákazky nespĺňa požadované špecifikácie v opisnom formulári, objednávateľ si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy okrem vyššie uvedeného dôvodu
sa ešte považuje najmä: nedodanie tovaru v súlade s objednávkou, nedodržanie stanovených cien, nedodržanie dodacích
lehôt, nevybavenie reklamácií alebo iné obdobné porušenie.
Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh
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Ulica:
3.2

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.05.2017 08:00:00 - 09.06.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

64,0000

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: 712,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 712,00 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.

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 23.05.2017 15:38:00
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KS Klima -Service, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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