Zmluva o dielo č. Z201532785_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Rudňany

Sídlo:

234, 05323 Rudňany, Slovenská republika

IČO:

00329533

DIČ:

2020717842

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK 0302000000000024120592

Tel:

0534499102

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Ján Buchanec BB TRADE

Sídlo:

Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

33576009

DIČ:

1020495080

IČ DPH:

SK1020495080

Číslo účtu:

SK2111000000002928840727

Tel:

00421915855010

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup záložného generátora elektrickej energie.

Kľúčové slová:

elektrocentrála, záložný generátor

CPV:

31120000-3 - Generátory

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nákup benzínovej trojfázovej elektrocentrály s automatickým štartom a s automatickou reguláciou napätia na zálohovanie
objektu elektrickou energiou.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Výkon alternátora

kVA

22/11,5

24/13

Výstupné napätie: 3f / 1f

V

400 / 230

Výstupný prúd

A

31,8 / 50

Kmitočet

Hz

50

Stabilita napätia / frekvencie

percentá

1/1

Účinník

cos

0,8

Zdvihový objem motora

cm3

Výkon motora

kW
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Presne

1000
26

Objem palivovej nádrže

l

Spotreba paliva

l/hod.

8

Hlučnosť

dB

97

Hmotnosť (s prázdnou nádržou)

kg

200

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Výrobca motora

VANGUARD

Typ motora

V-Twin 6134

Automatická regulácia napätia

áno

Počítadlo motohodín

áno

Štartovanie

elektrické - automatické

Chladenie

chladenie vzduchom

Tepelná prúdová ochrana

áno

Stupeň elektrického krytia

IP23

Palivo

bezolovnatý benzín

2.4

25

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s jeho dodaním vrátane dopravy do sídla
objednávateľa.
Objednávateľ požaduje pred dodávkou predložiť identifikáciu s uvedením výrobcu a typu elektrocentrály do 5 dní od uzavretia
zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodať návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.
Objednávateľ požaduje v cene zákazky odborné pripojenie elektrocentrály do existujúcej elektrickej siete a jej uvedenie do
prevádzky.
Objednávateľ požaduje v cene zákazky zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Objednávateľ požaduje predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Objednávateľ požaduje poskytovanie záručného servisu - do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Objednávateľ požaduje pozáručný servis na obdobie 5 rokov.
Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do 14 dní po dodaní a objednávateľ je povinný ju uhradiť v lehote splatnosti 30 dní odo dňa
vystavenia faktúry.
Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnou legislatívou, t.j. musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí
byť dodací list, podpísaný zástupcom objednávateľa.
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:

Spišská Nová Ves
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3.2

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Rudňany

Ulica a číslo:

Rudňany 234

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
23.11.2015 7:00:00 - 18.12.2015 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 849,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 4.11.2015 12:42:01
Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Ján Buchanec BB TRADE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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