
Kúpna zmluva č. Z202118504_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153150

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tabletový jednoplášťový transportný vozík s kapacitou 30 podnosov (3x10) na rozvoz 
porciovaných jedál, typ Abner TTV-E 3x10 resp. ekvivalent

Kľúčové slová: vozík, tabletový vozík , kuchynské vybavenie, transportný vozík, vozík na rozvoz stravy,
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39222000-4 - Potreby pre verejné stravovanie; 

39221100-8 - Kuchynské potreby; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 
39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 55521100-9 - Rozvoz stravy; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tabletový transportný vozík na rozvoz porciovaných jedál

Funkcia

Tabletový jednoplášťový transportný vozík s kapacitou 30 podnosov (3x10), typ Abner TTV-E 3x10 resp. ekvivalent na rozvoz 
porciovaných v nemocničných zariadeniach v počte 16 kusov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kusov tabletového transportného vozíka ks 16

Rozmer: tabletového transportného vozíka - šírka mm 1395 1420

Rozmer: tabletového transportného vozíka- hĺbka mm 690 670

Rozmer: tabletového transportného vozíka - výška mm 1570 1610

Kapacita:  tabletového transportného vozíka (3x10, 3 
stĺpce po 10 ks-viď. obrazovú prílohu) ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál tabletového transportného vozíka nerez
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Rozmer podnosov/tácok umiestňovaných do vozíka v 
mm 530x370

Lišty resp. vsun na podnosy/tácky lisované rozostupom min. 110 mm max. 115 mm

Madlá - viď. obr.prílohu 4 ks zvislé madlá po stranách, 2 ks vodorovné madlá na kratších 
stranách v strede vozíka

Kolieska vozíka -  4 ks 2 pevné kolieska , 2 otočné s možnosťou zabrzdenia

Kolieska vozíka - priemer min. 160 mm, max. 200 mm

Rohové nárazníky umiestnené v spodnej časti vozíka a vo vrchnej časti vozíka

Dvere 2 ks

Systém dverí uzamykateľné - predpríprava na visiaci zámok,

Zaistenie otvorených dverí áno, o 270 °

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.0 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar 
prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.

1.1 Tovarom pre účely tejto zmluvy sú tabletové jednoplášťové transportné vozíky s kapacitou 30 podnosov na rozvoz 
porciovaných jedál v nemocničných zariadeniach v počte 16 kusov  určené pre Oddelenie stravovania, ktorého špecifikácia je 
uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len "tovar“).

1.2 Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci informácie
o tovare, v rozsahu - názov a typ tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, popis technických vlastností tak, aby na ich základe 
mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností tovaru), v zmysle Čl. VI Plnenie a preberanie Plnenia, 
bod. 6.2.3 v OPET.

2.0 Objednávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

a) predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky v rozpätí minimálnych a maximálnych požiadaviek uvedených v technickej 
špecifikácií

b) a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania 
dodaného predmetu zmluvy.

Ak ekvivalent nebude spĺňať požiadavky uvedené vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii, objednávateľ má právo 
odstúpiť od zmluvy

3.0 Dodávateľ je povinný spolu s tovarom dodať kompletnú technickú dokumentáciu/špecifikáciu tovaru, ktorá musí obsahovať
technické parametre tovaru v slovenskom jazyku.

3.1 Tovar musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný a riadne zabalený. Objednávateľ je 
oprávnený neprevziať tovar dodaný po častiach.

3.2 Tovar dodaný v demonte je dodávateľ povinný zmontovať alebo skompletizovať ho z prepravného stavu do stavu 
užívateľského na mieste plnenia v čase dohodnutom s objednávateľom.

3.3 Tovar sa považuje za riadne dodaný, ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou technickou špecifikáciou - technickým listom a podpísaným 
Dodacím listom.

3.4 Cena za tovar zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s riadnym dodaním, vrátane obalov, balenia, dopravy, vykládky 
tovaru, montáže/inštalácie tovaru a všetkých ostatných nákladov, ktoré vznikli pri dodaní tovaru.

4.0 Dodávateľ je povinný dopraviť tovar na miesto dodania na vlastné náklady. Miestom dodania je pracovisko objednávateľa -
Technický sklad.

5.0 Lehota plnenia zmluvy (dodania tovaru) je do 45 dní odo dňa platnosti zmluvy.

6.0 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom dodaní tovaru (bod 3.2).

6.1 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť a doručiť 
faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

7.0 Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou tovaru predložiť na 
pracovisko objednávateľa - Oddelenie nákupu nezdravotníckeho materiálu Položkovitý rozpočet predmetu zmluvy (ďalej len 
"rozpočet") podľa bodu 7.1.

7.1 Ceny uvedené v rozpočte sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 
uzatvorenia zmluvy, vrátane colných sadzieb, poistného podľa požiadaviek objednávateľa a všetkých ďalších nákladov 
dodávateľa súvisiacich s obstaraním dokumentov súvisiacich s predmetom plnenia a/alebo s riadnym plnením predmetu tejto 
zmluvy.
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7.2 Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.

8.0 Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou tovaru predložiť na 
pracovisko objednávateľa - Oddelenie nákupu nezdravotníckeho materiálu:

a) Prospektový materiál ponúkaného tovaru s popisom technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol 
objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností tovaru.

b) CE certifikát/Declaration of Conformity vydanými autorizovanými osobami, alebo notifikovanými osobami, ktoré majú 
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami tovaru, úradne preložené do slovenského jazyka, 
alebo Vyhlásenie o zhode.

c) Materiál, ktorú popisuje návod na obsluhu a údržbu tovaru.

d) Kontakt na technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, telefónne číslo, e-mail.

9.0 V prípade, ak objednávateľom požadované doklady (bod 8.0 a bod 3.0) nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú 
doručené v stanovenom termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený 
ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

10.0 V prípade, ak objednávateľom požadované doklady (bod 8.0 a bod 3.0) budú dodávateľom doručené v stanovenom 
termíne ale dodávateľ nedoručí správne doklady alebo objednávateľ nadobudne dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti 
doručených dokladov, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený ukončiť s 
dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

11.0 Dodávateľ je povinný tovar dodať v lehote plnenia zmluvy. Presný dátum a čas prevzatia zariadenia si zmluvné strany 
dohodnú najmenej 2 pracovné dni vopred elektronicky, kontaktovaním Objednávateľa - Oddelenie nákupu nezdravotníckeho 
materiálu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00h.

12.0 Záručná doba na tovar je 12 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom (t.j. odo dňa podpisu Dodacieho listu resp.
Preberacieho protokolu).

12.1 Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby poskytnúť bezplatný záručný servis vrátane dopravných nákladov do 
48 hodín od nahlásenia poruchy.

12.2 Objednávateľ si vyhladzuje právo, v prípade opakovaných reklamácií,  tovar vrátiť dodávateľovi a odstúpiť od zmluvy.

12.3 Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

13.0 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
jedno porušenie pri nedodržaní podmienok v Osobitých požiadaviek na plnenie tejto zmluvy.

14.0 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, 
dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za 
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu 
postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení 
záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, 
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.

15.0 V prípade porušenia bodu 14.0 je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej alebo inak zabezpečenej pohľadávky. Zmluvná 
pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.

16.0 Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia 
podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Transportný vozík tabletový.png Transportný vozík tabletový.png

Uzamykanie dverí Uzamykanie dverí .jpg

Madlá umiestnené na  transp.tabletovom vozíku Madlá umiestnené na  transp.tabletovom vozíku.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2021 12:00:00 - 10.11.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 31 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 38 280,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118504

V Bratislave, dňa 17.09.2021 14:04:01

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118504


Zákazka


Identifikátor Z202118504


Názov zákazky Tabletový jednoplášťový transportný vozík s kapacitou 30 podnosov (3x10) na rozvoz
porciovaných jedál, typ Abner TTV-E 3x10 resp. ekvivalent


Verejný detail
zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312261


Dodávateľ


Obchodný
názov OMES spol. s r.o.


IČO 47505214


Sídlo Divina - Lúky 27, Divina, 01331, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 13.9.2021 8:22:55


Hash obsahu
návrhu plnenia xQnYpVj3eCxi3ioMGe/9oayI846Fffan135KYCu1Gmg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
TVE30


Prílohy:
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