
Kúpna zmluva č. Z202210470_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
Sídlo: J. Smreka 486, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00632368
DIČ: 2020616840
IČ DPH:
Telefón: 0901918621

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Clementisova 5119/16, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 44798695
DIČ: 2022834264
IČ DPH: SK2022834264
Bankové spojenie: IBAN: SK05 0200 0000 0026 0952 9456
Telefón: +421903566120

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Profesionálna sušička bielizne
Kľúčové slová: bubnová sušička
CPV: 39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu); 42716200-0 - Sušičky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1 kus priemyselná sušička bielizne

Funkcia

bubnová voľne stojaca sušička prádla

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kapacita náplne kg 12 13,5

Objem bubna litrov 270

Elektrický ohrev kW 18

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Bubon nerezový ÁNO

Pohon bubnu frekvenčným meničom ÁNO

Dvojité prúdenie vzduch-axiálne a radiálne ÁNO

Kontrola plnosti filtra odsávania ÁNO

Pohon bubna prevodovkou

Reverzný chod bubna ÁNO

Zasúvací filter nečistôt z prádla ÁNO

Dvere s presklenným rámom ÁNO
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Zobrazovanie poruchových hlásení ÁNO

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia- práčovňa objednávateľa umiestnená v suteréne budovy (1. podzemné podlažie) s 
prístupom výťahu

Plnenie predmetu zmluvy - dodanie a inštalácia predmetu zmluvy  na adresu objednávateľa najneskôr  19.9.2022

Objednávateľ požaduje dodanie nového a nepoužívaného tovaru.

Vrátane inštalácie a zapojenia na existujúce prívody na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis (vrátane bezplatnej dopravy) minimálne po dobu 24 mesiacov odo 
dňa podpísania preberacieho protokolu.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať záručný aj pozáručný servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Uviesť kontakt na 
autorizovaného servisného technika, ktorý bude zodpovedný za montáž a servis výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy technické listy od dodávaného predmetu 
zákazky, ktoré preukazujú splnenie technických podmienok a certifikát (potvrdenie)  od výrobcu predmetu zákazky, že 
dodávateľ je autorizovaným predajcom.

Všetky uvedené parametre a vlastnosti výrobku sa považujú za minimálne. Nedodržanie ktorejkoľvek vlastnosti alebo 
technického parametra sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese 
dodania.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej dodávky, tovar 
neprevziať.

Faktúra je splatná 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou 
musí byť preberací protokol o dodanom tovare alebo dodací list. Ak faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak táto skutočnosť 
musí byť na faktúre uvedená.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátenia tovaru na náklady dodávateľa v prípade nedodržania uvedených parametrov.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a
odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/.

- ponúkaný tovar nebude v súlade s požadovanými respektíve lepšími parametrami a podmienkami uvedenými v opisnom 
formulári ,

- pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, 

- dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/. 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS a v prostredí IS 
ZÚ bude výsledná hodnotiaca známka 0. 

Názov Upresnenie

Do 7 dní od uzavretia zmluvy, teda 
ešte pred samotným plnením 
zmluvy je dodávateľ povinný 
predložiť doklad podľa § 32 ods. 1 
písm. e) ZVO , ktorým preukáže, že
je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu:

- aktuálnym dokladom o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky - postačí zaslať príslušný 
podklad o možnosti preverenia 
zápisu.

Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO nie 
je povinný predkladať doklad. 
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Úspešný uchádzač zapísaný do 
zoznamu hospodárskych subjektov 
vedeného úradom uvedie túto 
skutočnosť pri predložení 
aktualizovaného rozpočtu. 

Do 7 dní od uzavretia zmluvy, teda 
ešte pred samotným plnením 
zmluvy je dodávateľ povinný 
predložiť podrobný aktualizovaný 
položkovitý rozpočet.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: J. Smreka 486/12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2022 07:00:00 - 07.10.2022 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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 598,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210470

V Bratislave, dňa 22.09.2022 14:38:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210470


Zákazka


Identifikátor Z202210470


Názov zákazky Profesionálna sušička bielizne


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329568


Dodávateľ


Obchodný názov COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.


IČO 44798695


Sídlo Clementisova 5119/16, Martin, 03601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 22.9.2022 10:09:52


Hash obsahu návrhu plnenia FJOf+KIYQG5TBYKzaJQBjrrS2WIUNzjHWuY/2aMnRj4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodanie priemyselnej sušičky bielizne DANUBE v súlade s požiadavkami na plnenie.


Prílohy:
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