
Kúpna zmluva č. Z202019505_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910
Telefón: 0267201111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HENRYSO, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50687115
DIČ: 2120422425
IČ DPH: SK2120422425
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón: 0917 932 741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Plnoautomatický kávovar
Kľúčové slová: kávovar, plnoautomatický kávovar
CPV: 39711310-5 - Elektrické kávovary; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Plnoautomatický kávovar DeLonghi Dinamica ECAM 353.75.B alebo ekvivalent

Funkcia

Plnoautomatický kávovar voľne stojaci s funkciou automatického čistenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Príkon W 1450

Tlak čerpadla bar 15

Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu g 300

Objem nádržky na vodu l 1,8

Šírka výrobku cm 24

Výška výrobku cm 35

Hĺbka výrobku cm 43

Hmotnosť kg 9,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vstavaný displej áno

Farba čierna
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Minimálny počet druhov pripravovaných nápojov jedným 
stlačením: espresso, cappuccino, latte macchiato a 
horúce mlieko

áno

Odnímateľný zásobník vody áno

Nastavenie množstva kávy áno

Nastavenie množstva vody áno

Nastaviteľná teplota kávy áno

Použitie mletej kávy áno

Použitie zrnkovej kávy áno

Tryska na paru áno

Zásobník na mlieko áno

Mlynček na kávu áno

Možnosť prípravy 2 šálok naraz áno

Nastaviteľný prúd páry pre našlahanie mlieka áno

Elektronický termostat na paru a kávu áno

Odnímateľná odkvapkávacia mriežka áno

Programovateľná tvrdosť vody áno

Počet stupňov nastavenia mletia, minimálne 13

Funkcia automatického čistenia a odvápňovania áno

Funkcia úspory energie áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto dodania.

Miesto dodania tovaru je v meste Bratislava.

Dodacia lehota na dodanie tovaru nesmie prekročiť 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, predložiť podrobný rozpis cien (€ bez DPH, € 
s DPH) na tovar s presnou špecifikáciou ponúkaného tovaru.

Požaduje sa, aby tovar bol dodaný objednávateľovi v pracovné dni v dobe od 08:30 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

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

Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.

Záručná doba minimálne 24 mesiacov.

V prípade nedodania predmetného tovaru v lehote stanovenej v kúpnej zmluve má objednávateľ nárok na odstúpenie od 
zmluvy.

Návod na použite v slovenskom alebo českom jazyku musí byť súčasťou balenia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Muchovo námestie 12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.08.2020 09:00:00 - 31.08.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Celý set v zmysle opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 447,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 536,40 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.08.2020 13:52:01

Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
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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