
Kúpna zmluva č. Z201721792_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Sídlo: Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
Číslo účtu: SK07 0200 0000 0000 0633 4212
Telefón: 00421333236434

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RG ATELIÉR, s.r.o. 
Sídlo: Nám. sv. Mikuláša 26, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 45271011
DIČ: 2022916038
IČ DPH: SK2022916038
Číslo účtu:
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Profesionálny bazénový vysávač 
Kľúčové slová: bazén, vysávač, čistenie bazénov
CPV: 42995000-7 - Rôzne čistiace stroje; 43324100-1 - Zariadenia pre bazény; 42997300-4 - 

Priemyselné roboty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Profesionálne zariadenie na čistenie dna a kolmých stien bazénov s dĺžkou 50m.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nastaviteľná rýchlosť pohybu m/s 0,2 0,4

Teoretická čistiaca rýchlosť m2/hod 865

Šírka čistenej plochy mm 600

Prefiltrovaný objem vody l/min 1200

Primárne napätie V/Hz 230/50

Sekundárne napätie V 42

Maximálny výkon kW 2,5

Dĺžka kábla m 10

Dĺžka kábla ovládača m 30

Dĺžka plávajúceho kábla m 40

Priemer hadice " 2
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Dvojité filtračné vrecká µm 125

Pre bazény s dĺžkou m 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ako automatický bazénový vysávač WEDA B 600 

súčasťou dodávky je prepravný vozík, transformátor, 
diaľkové ovládanie

zariadenie pracuje s napätím 42V, možno ho ovládať bezdrôtovým 
diaľkovým ovládačom aj ovládaním s káblom

s vnútornými filtračnými vreckami 70 alebo 200 µm

zariadenie s časovým spínačom umožňuje prednastaviť čas zapnutia a dobu prevádzky a pracovať 
aj v automatickom režime

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa so zariadením dodať aj  technickú dokumentáciu a návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

V prípade nahradenia výrobku ekvivalentom sa požaduje  predložiť typ zariadenia a technickú špecifikáciu  do 3 pracovných 
dní od uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa záručná doba na zariadenie minimálne 24 mesiacov. Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť 
záručný a pozáručný servis  a dodanie náhradných dielov .

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42,

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.05.2017 08:00:00 - 16.06.2017 12:00:00

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 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: 16 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 800,00 EUR
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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 16.05.2017 08:24:01

Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RG ATELIÉR, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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