Kúpna zmluva č . Z20151 1650_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávateť:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

l ČO:

00164895

DI Č :

2021246623

I Č DPH:

SK2021246623

Č íslo účtu:

SK1281800000007000310609

Tel:

1 .2

Dodávater:
Obchodné meno:

lng. Ján Buchanec BB TRADE

Sídlo:

Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika

I ČO:

33576009

DI Č :

1020495080

I Č DPH:

SK1020495080

Č íslo ú čtu:
11. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Horizontálna priemyselná zrovnávacia fréza s brúsenými liatinovými stolmi
Názov:
priemyselná zrovnávacia fréza
Kťúčové slová:
CPV:

42623000-9 - Frézova čky: 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb
okrem prepravy poštových zásielok
Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Kategária služieb:

2.2

vysunutý horný ovládací panel stroja
• ručné koleso na presné nastavenie úberu
výškové nastavenie stola s paralelogramom
plynule nastaviterné zrovnávacie pravítko (45 - 90 stup ňov)

23

Technická šnecifikácia nredmetu Zmluvv:

Presne

Jednotka

šírka hobrovania

mm

530

dfžka zrovnávacieho stola

mm

2 900

výška stola

mm

890

maximálny úber

mm

8

pravítko

mm

1500*155

pravítko, rozsah otá čania

stupeň

45 90

výkon motora

kW
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Minimum

Maximum

Technické vlastnosti

-

5,5

7,7

napätie

V

400

otáčky motora

ot/min

4700

priemer hobrovacieho valca

mm

125

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

horný ovládací panel

áno

hobrovacie nože

4+4 ks

kryt hob ľovacích nožov

áno

Názov
Vrátane dopravy na miesto pinenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osáb v rozsahu max. 1 hodiny
Záru čný a pozáru čný servis
Lehota dodania 30 dní

Názov

.5

Upresnenie

Prtlohy opisnho Tormulara Zmluvy:

Názov súboru

opis

Horizontálna zrovnávacia fréza .jpg

-Iorizontálna zrovnávacia fréza

111. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát: Slovenská republika Kraj:
Okres:

3.2

Nitriansky

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica a Čĺslo:

u1.7 pešieho pluku

Čas / lehota pinenia Zmluvy:
24.7.2015 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1 .3, účinná zo d ňa 1 .6.201 5, ktoré tvoria neoddelite ľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 750,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným späsobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle Obchodných
podmienok elektronického trhoviska verzia 1 .3, ú činná zo d ňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu Č . 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť d ň om jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 meni ť a dopíň ať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len
vo forme písomného a Číslovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
elektronického
Príloha
Č .1
Obchodné
podmienky
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

trhoviska

verzia

1 .3,

ú činná

V Bratislave, d ňa 18.6.2015 9:38:01
Objednávateľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa
v rámci elektronického trhoviska

Dodávate ľ:
lng. Ján Buchanec BB TRADE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Dodávate ľa v rámci elektronického trhoviska
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zo

d ňa

1.6.2015,

Protokol o priebehu zadávania zákazky
Identifika čné Číslo zákazky: Z20151 1650

Identifikácia postupu: Zákazka zadaná postupom podla * 97 zákona Č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarúvaní a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znen ĺ neskorších predpisov Dátum a Čas zverejnenia zadania zákazky: l 1.6.2015 8:15:26 Objednávatel:
Názov

ičo

Sĺdlo

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

00164895

Sv1toplukovo nám.4. 95053 Nitra. Slovenská republika

Názov

ičo

Sídlo

Ing. Ján Buchanec BB TRADE

33576009

Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika

Dodávatelia, ktorí predložili ponuky *:

* tabulkaje zoradená abecedne podla názvu dodávatela, neur čuje poradie dodávate ľov

Zoznam príloh:
Príloha Č. l: Zmluvný formulár zákazky.pdf
Príloha Č .2: Výsledn Č poradie dodávatelov.pdf
Príloha Č.3: Zmluva Č. Z20151 1650Z.pdf
Príloha Č.4 A: Záznam o syst Čmových udalostiach zákazky.pdf
Príloha Č.4 B: Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie.pdf

