Kúpna zmluva č. Z201613846_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Simea Piešťany, s.r.o.

Sídlo:

Mlynská 5026/26, 92101 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

36254371

DIČ:

2020172363

IČ DPH:

SK 2020172363

Číslo účtu:

SK63 7500 0000 0040 2170 2720

Tel:

0905542396

Dodávateľ:
Obchodné meno:

GC - trans s.r.o.

Sídlo:

Na rožku 9/342, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36578576

DIČ:

2021813750

IČ DPH:

SK2021813750

Číslo účtu:

SK33 0200 0000 0018 2354 7458

Tel:

0910908091

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka technológie pre Minipivovar

Kľúčové slová:

varná sústava, šrotovník, chladenie, tank, zásobník

CPV:

42910000-8 - Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje; 42912100-3 - Stroje a prístroje na
filtráciu tekutín; 51542200-5 - Inštalácia strojov na spracovanie nápojov; 80511000-9 - Školenie
pracovníkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Kúpa nového technologického zariadenia pre minipivovar.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Dvojvalcový šrotovník

ks

1

Varná sústava

ks

1

Chladenie pre 40 000 l piva - komplet

ks

1

Chladič mladiny

ks

1

CK tank 2200-3 000l

ks

12

CK tank 1 200 - 1 600 l

ks

4

Zásobník HV

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Zásobník ľadovej vody

ks

1

Elektro rozvodňa

ks

1

Čerpadlo s vozíkom

ks

1

CIP stanica mobilná

ks

1

Elektrický vyvíjač pary

ks

1

Filter na pivo

ks

1

Vedro nerezové

ks

5

Pomocný materiál

súbor

1

Montáž technológie

súbor

1

Dopravné náklady

súbor

1

Spustenie do prevádzky

súbor

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Dvojvalcový šrotovník - mačkač sladu

výkon 600 kg/hod.

Varná sústava - nerez, objem 1 000-1 500l odrazenej mladiny

Rmutomladinová panva s odparom do ovzdušia, 2
ohrievacie zóny, vírivá kaďa, sceďovacia kaďa . Ohrev
elektrický. Para s plošinou a schodíkmi k varne, gradírovací
pult s umývadlom .
(Zdvih kypridla) , priepustnosť 20%, vyhadzovanie mláta
lištou.
Súčasťou chladenia sú aj rozvody glykolovej zmesi s
elektro ventilmi CK tankom a ku chladiču mladiny a
zásobníku ľadovej vody . Dvojzónové chladenie CK tankov.
1 500 - 2 000l/hod. s filtrom a s prevzdušňovacou sviečkou.

Varná sústava - pokračovanie
Chladenie pre 40 000 l piva komplet

Chladič mladiny
CK tank

Úžitkový objem 2 200 - 3 000 l, stojatý, duplex s izoláciou
PUR pena , plne osadený , vrchný otvor, passport pre
tlakovú nádobu. Povrchová úprava RA04, 2- zónové
chladenie s tlakovými skúškami.
Úžitkový objem 1 200 - 1 600 l, stojatý, duplex s izoláciou
PUR pena , plne osadený , vrchný otvor, passport pre
tlakovú nádobu.Povrchová úprava RA04, 2- zónové
chladenie s tlakovými skúškami.
Ohrev - elektrické teleso 3x7,5kW, s predprípravou na
ohrev pary , 2 000- 2 500 l netlakový, izolovaný, snímač
hladiny, materiál nerez s čerpadlom na napojenie do TUV.
Izolovaný s čerpadlom , 1 700- 2 000l, snímač hladiny.

CK tank

Zásobník HV

Zásobník ľadovej vody
Elektro rozvodňa
Čerpadlo s vozíkom

S poloautomatickým ovládacím dotykovým panelom a
riadením varne a chladenia.
Mobilné 150 - 200 l/min na prečerpávanie piva a sanitáciu.

CIP stanica mobilná

Dvojnádobová s ohrevom 150 - 250 l.

Elektrický vyvíjač pary

60 kW

Filter na pivo

Výkon do 4-6 hl/hod.

Vedro nerezové

objem 10-15 l.

Pomocný materiál

nevyhnutný na spustenie a chod prevádzky: armatúry,
potrubia, ventily, elektro materiál.

Montáž technológie
Dopravné náklady
Spustenie do prevádzky

2.4

Uvarenie 2 várok , vypracovanie nevyhnutných východisk.
revíznych správ, predloženie návodov, certifikátov,
technickej dokumentácie . Zaškolenie , predloženie
montážneho denníka, preberací protokol.

Osobitné požiadavky na plnenie:
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2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny , uvarenie 2 várok
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy vrátane špecifikácie a opisu ponúkovaného
tovaru.
Kupujúci si vyhradzuje právo pri dodávke jednotlivých druhov tovaru skontrolovať predmet a v prípade dodávky iného tovaru ako bol
uvedený v opisnom formulári tento tovar neprevziať.
Požaduje sa predložiť dodacie a záručné listy k predmetu plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré druhy tovaru nedodajú alebo sa dodajú v menšom rozsahu predávajúci pre
tieto nezrealizované dodávky nebude uplatňovať sankcie.
Predávajúci nie je , bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči
kupujúcemu na tretiu osobu.
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami a dodávkou tovaru.
Predávajúci vyhlasuje, že je spoločnosťou , ktorej predmet podnikania je v súlade s predmetom zákazky a je oprávnený uzavrieť túto
Zmluvu.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k špecifikácii a ten nebude zodpovedať špecifikácii, dodávateľ
sa zaväzuje do 10 pracovných dní bezplatne vymeniť tovar za tovar plne zodpovedajúci špecifikácii
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
Fakturačné údaje budú predávajúcemu písomne upresnené
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba.
V prípade, že v opise zákazky je priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu , kupujúci umožňuje ekvivaletné plnenie ,
za ktoré sa považujú výrobky rovnakých alebo vyšších parametrov a ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť potrebnú súčinnosť .
Predávajúci berie na vedomie , že zákazka môže byť predmetom administratívnej kontroly procesu VO zo strany Riadiaceho orgánu .
Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný , alebo k schváleniu nepríde, je ktorákoľvek zo zmluvných strán
oprávnená od zmluvy odstúpiť.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Piešťany

Ulica a číslo:

Mlynská 5026/2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.6.2016 8:00:00 - 30.11.2017 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek
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Jednotka:

súbor položiek

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 323 636,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 388 363,20 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 7.6.2016 15:38:01
Objednávateľ:
Simea Piešťany, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
GC - trans s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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