
Kúpna zmluva č. Z202123740_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Sídlo: Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 17053668
DIČ: 2020383035
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: 70005070658180
Telefón: 032743 26 42

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 
Sídlo: M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 43897452
DIČ:
IČ DPH: SK2022503626
Telefón: 0907261073

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický varný kotol  KE - 150 - hranatý duplikátor
Kľúčové slová: varný kotol, elektrický kotol
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 

a dodávky pre stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky

Funkcia

Zariadenie na prípravu jedál v školskej jedálni

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nový, nepoužitý, elektrický, varný kotol s hrnatým 
duplikátorom ks 1

šírka nepovažuje sa za ekvivalent! mm 900

výška nepovažuje sa za ekvivalent! mm 900

hĺbka nepovažuje sa za ekvivalent! mm 900

príkon nepovažuje sa za ekvivalent! kW 18

Napätie V 400

objem l 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

hranatý duplikátor

Nepriamy ohrev

automatické dopúšťanie duplikátora
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3 stupne výkonu

doba ohrevu do 70-80 minút

2" výpustný ventil

pripojenie studenej vody 1/2"

horná doska, vnútorný a vonkajší plášť nádoby a poklop 
z materiálu AISI 304

vnútorné spodné dno okrúhlych kotlov z 
vysokokvalitného nerezového materiálu AISI 316L

prelisované horné dosky a pokopy, zaoblené hrany bez 
nebezpečných rohov a výčnelkov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ odovzdá objednávateľovi návod na obsluhu a údržbu, vyhlásenie o zhode a doplňujúce doklady, napr. certifikát 
vydaný autorizovanými osobami,

Spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho / preberacieho protokolu,

Vystavenie a odovzdanie montážnych a revíznych správ k termínu montáže elektrického varného kotla

Bezplatný záručný servis vrátane dopravných nákladov minimálne počas 24 mesiacov odo dňa podpísania odovzdávajúceho / 
preberacieho protokolu

Požadujeme zásah pre záručný a pozáručný sevis do 24 hod. od nahlásenia poruchy telefonicky alebo e-mailom

Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný prevziať zariadenie v sídle objednávateľa na vlastné náklady a po oprave 
zariadenia doručiť do sídla Objednávateľa na vlastné náklady.

Pozáručný servis

rozmery a elektro príkon musia byť dodržané a nepovažujú sa za ekvivalent

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Pod Sokolicami 14

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2021 08:43:00 - 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000
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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: 4 275,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 130,00 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 Z202123740

V Bratislave, dňa 06.12.2021 10:18:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123740


Zákazka


Identifikátor Z202123740


Názov zákazky Elektrický varný kotol KE - 150 - hranatý duplikátor


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317497


Dodávateľ


Obchodný názov GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


IČO 43897452


Sídlo M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín, 02601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.12.2021 9:12:49


Hash obsahu návrhu plnenia 1qdHgrI2OGyWZvaj9QbCP004g0bH/MW8Ce6cUMnDtSE=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Elektrický varný kotol KE 150


Prílohy:
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