
Verejný obstarávate ľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7. 902 M Pezinol

Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

„Gastrozariadenie pre MŠ a ZŠ“

(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
m AN:
Číslo telefónu:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
00305022
2020662226
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
033/6901401

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
Mobil:
e-mail:

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
43 89 74 52
2022503626
SK2022503626
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Peter Vrábeľ - konateľ spoločnosti 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK6956000000004076241001 
0907 261 073 
gastrovrabel@,orava.sk

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, v rámci zadávania zákazky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.
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Cl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy 
a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho predmet 
kúpy prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

2.2. Predmetom kúpy sa pre účely tejto zmluvy rozumejú gastrozariadenia:
- 3 ks odsávačov,
- 1 ks konvektomat,
- 1 ks plynová panvica,

v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 k tejto zmluve pre tri materské školy a jednu 
základnú školu v Pezinku.

2.3. Dodanie predmetu kúpy zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie 
a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených kupujúcim, predloženie príslušnej 
technickej a sprievodnej dokumentácie, a to vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné 
listy, preberací protokol, inštalačný protokol (v prípade, že si to predmet plnenia vyžaduje). 
V prípade dodania plynovej panvice na miesto dodania zahŕňa dodanie aj demontáž starej 
plynovej panvice a jej likvidáciu.

2.4. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený sním nakladať za 
účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

či. m.
DODACIE PODMIENKY

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý predmet kúpy kupujúcemu najneskôr 
do 8 (ôsmich) týždňov od účinnosti zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi predávajúci 
kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred, a to písomne prostredníctvom emailu.

3.2. Miestom dodania predmetu kúpy sú priestory materských škôl a základnej školy nasledovne:

Materská škola, Svätoplukova č. 51, 902 01 Pezinok - pre dodanie odsávača (1 ks) 
a konvektomatu (1 ks)
Materská škola, Záhradná č. 34, 902 01 Pezinok - pre dodanie odsávača (1 ks)
Materská škola, Bystrická č. 1, 902 01 Pezinok - pre dodanie odsávača (1 ks)
Základná škola, Kupeckého č. 74, 902 01 Pezinok - pre dodanie plynovej panvice (1 ks)

(ďalej len „miesto dodania“)

3.3. Predávajúci je povinný predmet kúpy riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na 
jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.

3.4. Dodanie predmetu kúpy do miesta dodania potvrdzuje kupujúci alebo osoba poverená 
kupujúcim písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa 
potvrdí druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť predmetu kúpy podľa Prílohy č. 2 
k zmluve. Preberací protokol sa vyhotoví osobitne pre každé miesto dodania.

3.5. Kupujúci je povinný pri dodaní predmetu kúpy vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 
reklamovať jeho nekompletnost’ alebo zjavnú vadu.

3.6. Zistenie vád je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť písomne formou reklamačného 
protokolu.
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3.7. Dodaný predmet kúpy musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové 
vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade dodania iného 
predmetu kúpy, ako toho, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 k tejto zmluve je kupujúci, alebo 
ním poverená osoba oprávnená predmet kúpy neprevziať. Špecifikácia predmetu kúpy uvedená 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy musí byť zhodná s predmetom uvedeným v ponuke predloženej 
predávajúcim vo verejnom obstarávaní.

3.8. O inštalácii a uvedení predmetu kúpy do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany 
inštalačný protokol. Inštalačný protokol sa spisuje pre každé miesto dodania osobitne.

3.9. Čiastočným splnením dodávky sa rozumie deň riadneho uvedenia predmetu kúpy do prevádzky 
predávajúcim v určenom mieste dodania.

3.10. Úplným splnením dodávky sa rozumie deň posledného riadneho uvedenia predmetu kúpy do 

prevádzky v určenom mieste dodania.

ČI. rv.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade s ponukou 
predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto:

Cena bez DPH 15 079,00 EUR
DPH 20% 3 015,80 EUR
Kúpna cena celkom s DPH 18 094,80 EUR
(slovom: osemnásťtisíc deväťdesiat štyri eur a osemdesiat centov)

4.2. Kúpna cena podľa tohto článkuje cenou za nový, kompletne funkčný predmet kúpy, bez závad. 
Vyššie uvedená cena zahŕňa cenu predmetu kúpy a technickej a sprievodnej dokumentácie, 
náklady na dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj iných nákladov potrebných k dodaniu, 
inštalácii a uvadenoiu do prevádzky, vrátane nákladov potrebných na odvoz a likvidáciu odpadu.

4.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany kupujúceho.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je splatná v celosti po úplnom dodaní predmetu kúpy.

4.5. Predávajúcemu vzniká právo vystaviť faktúru za predmet kúpy po odovzdaní predmetu kúpy a jeho 
uvedení do prevádzky, na základe preberacieho a inštalačného protokolu.

4.6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu osobne alebo poštou na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy. Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným platobným stykom 
prostredníctvom banky na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy. Prílohou faktúry bude 
preberací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

4.7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na zákazku 
„Gastrozariadenia pre MS a ZS“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 
meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. Faktúru je predávajúci 
povinný predložiť v štyroch vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú 
obojstranne podpísané preberacie a inštalačné protokoly.

4.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený takúto faktúru vrátiť na 
adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pričom
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lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej / doplnenej/ faktúry, pokiaľ 
táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR.

4.9. V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodania predmetu kúpy alebo záručného servisu 
bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

ČI. V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

5.1 Predávajúci zodpovedá za vlastnosti predmetu kúpy počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov, 
okrem zariadení, na ktoré výrobca určuje dlhšiu záručnú dobu.

5.2 Zárukou predávajúci preberá záväzok, že predmet kúpy bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si vlastnosti a kvalitu požadovanú touto zmluvou.

5.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania inštalačného protokolu pre každý predmet kúpy 
samostatne. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy je dodaný podľa podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych 
predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba 
neplynie počas doby, po ktorú kupujúci nemohol predmet kúpy riadne užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci, a to odo dňa ich uplatnenia u predávajúceho.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na predmete kúpy, má kupujúci 
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu kúpy, vrátane, nie 
však len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho 
bezchybnej prevádzke, poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet kúpy, dodávky funkčného 
príslušenstva k predmetu kúpy.

5.5 Záruka za vady predmetu kúpy podľa toho článku platí za predpokladu, že kupujúci predmet kúpy 
používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v 
priloženej dokumentácii. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou 
zo strany kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady predmetu kúpy uplatní u predávajúceho písomne 
bezodkladne po ich zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e- 
mailom na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví zmluvy.

5.7 Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do troch pracovných dní odo dňa odoslania 
reklamácie (ak bola zaslaná emailom) alebo doručenia reklamácie ak bola reklamácia zaslaná 
poštou) a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vád.

5.8 Vady, ktoré nebránia užívaniu predmetu kúpy je predávajúci povinný odstrániť do 14 dní od ich 
uplatnenia u predávajúceho.

5.9 Ak zistenú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, je kupujúci 
oprávnený požadovať výmenu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.10 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku 
predmetu kúpy bude potrebné vykonať mimo dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto 
vykonania opravy alebo záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady. Predávajúci 
rovnako znáša aj náklady na dopravu predmetu kúpy po vykonaní prehliadky alebo opravy naspäť 
na miesto dodania.

5.11 Ak predávajúci nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
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5.12 Ak zistenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, alebo sa 
vyskytne opakovane tá istá vada, pre ktorú nie je možné predmet kúpy riadne užívať, je kupujúci 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

ČI. VI.
SANKCIE - ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry má predávajúci právo na zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z fakturovanej sumy s PDH za každý aj začatý deň omeškania až do jej zaplatenia.

6.2 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia kupujúcim.

6.3 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý 
deň omeškania s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu 
škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

6.4 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany povinnej zmluvnej 
strane na účet oprávnenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6.5 Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 
náhradu škody, ani právo na odstúpenie od zmluvy.

ČI. VII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve 
zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je dotknutá porušením povinnosti. Spôsob 
odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej 
zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.3 Dôvody uvedené v bode 7.4. a 7.5. tohto článku sa považujú za podstatné porušenie zmluvy.

7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy,
a) ak predávajúci nedodal predmet kúpy v dohodnutej dobe dodania,
b) z dôvodu podľa článku V. bodu 5.11,
c) z dôvodu podľa článku V. bodu 5.12.

7.5 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť,
a) ak kupujúci neposkytne v primeranej dobe predávajúcemu súčinnosť potrebnú na splnenie 

zmluvy, čím znemožní predávajúcemu vykonať dodanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy
b) vzniknú nepredvídateľné okolnosti na strane kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky 

plnenia tejto zmluvy a súčasne nejde o okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť kupujúceho
c) kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani do troch mesiacov od uplynutia lehoty splatnosti riadne 

vystavenej a doručenej faktúry.

7.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady.

7.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo 
strany predávajúceho, ak predávajúci neplní riadne iné povinnosti uložené mu touto zmluvou. Pred 
odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho písomne vyzvať na riadne plnenie
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povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej 5 

dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.

ČI. VIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

8.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho protokolárnym odovzdaním diela 
kupujúcemu (popisom preberacieho a inštalačného protokolu).

ČI. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretie 
osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.

9.3. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto zmluvného vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne 
práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet 
zmluvy plnil sám.

9.4. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 
obidvoch zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a to 
písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, inak je zmena 
či doplnenie neplatné.

9.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.6. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho štyri obdrží kupujúci a jeden predávajúci.

9.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1 - cenová ponuka 
č. 2 - Špecifikácia predmetu zmluvy

V Pezinku, dňa.
43.CG. Ä

i. Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok

V Dolnom Kubíne, dňa 03.06.2022

ioj-i

026'01 Dolný Kubín 
„ ICO: 4389745? 

ÖPH: SK2022503626

Predávajúci:
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Peter Vrábeľ 
konateľ spoločnosti

„ Gaslrozariadenia pre MŠ a ZŠ"
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

Cenová ponuka

„Gastrozariadenia pre MŠ a ZŠ“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA

ANO1 NIE1

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

CENA CELKOM 15 079,00í 18 094,80€

Predmet
Cena v EUR

bez DPH
20 % DPH

Cena v EUR
s DPH

Odsávač MŠ Bystrická /dodanie, montáž/ 1 200,00 € 240,00 € 1 440,00 €

Odsávač MŠ Záhradná /dodanie, montáž/ 1 102,00 € 220,40 € 1 322,40 €

Odsávač MŠ Svätoplukova /dodanie, montáž/ 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 €

Konvektomat/dodanie, montáž/ 6 930,00 € 1 386,00 € 8 316,00 €

Podstavec pod konvektomat/dodanie, montáž/ 250,00 € 50,00 € 300,00 €

Panvica /demontáž, likvidácia pôvodnej; dodanie, montáž novej/ 2 597,00 € 519,40 € 3116,40 €

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): M. R. Štefánika 1832,026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Peter Vrábeľ - konateľ spoločnosti

IČO: 43 89 74 52 

DIČ: SK2022503626

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK6956000000004076241001 

Telefónne číslo: 0907 261 073, 043/ 586 28 73 

E-mailová adresa: qastrovrabel@orava.sk

Vyhlásenie uchádzača

JA tČcl^iý r I&32 č?'

°3^e

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé 
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky 
a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania.

V Dolnom Kubíne, dňa 30.05.2022
Peter Vrábeľ

meno, priezvisko, podpis a pečiatka

nehodiace sa prečiarknuť

mailto:qastrovrabel@orava.sk


Príloha č. 2
MŠ Bystrická 1

Funkčná a technická špecifikácia

Predmet jednotka minimum maximum presne

Nerezový odsávač pár nástenný DN (obchodná značka - 

výrobca NIKOMI s.r.o.)
ks i

Vonkajšia rozmery: šírka mm 1100 1100

hĺbka mm 1100 1100

výška mm 450 450

Technická špecifikácia / vlastnosti

materiál vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm- 
niklovej ocele STN 17241

požaduje sa

nerezové tukové filtre požaduje sa

rozmery filtrov 400 x 400 mm

ventil na vypúšťanie kondenzátu 1/2"

regulátor otáčok požaduje sa

osvetlenie do odsávača požaduje sa

elektroinštalácia požaduje sa

potrubie 10m

pripojenie na spiro potrubie 248mm

motor do odsávača - potrubný požaduje sa

pripojenie 220V-240V

montážny materia) - koleno áno

montážny material - mriežka áno

spojovací material áno

montáž a doprava áno

odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu áno

©

v Dolnom Kubíne dňa 30.05.2022



MŠ Záhradná 34

Funkčná a technická špecifikácia

Príloha č. 2

Predmet jednotka minimum maximum presne

Nerezový odsávač pár nástenný DN (obchodná značka • 

výrobca NIKOMI s.r.o.)
ks i

Vonkajšia rozmery: šírka mm 1000 1000

hĺbka mm 1000 1000

výška mm 450 450

Technická špecifikácia / vlastnosti

materiál vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm- 
niklovej ocele STN 17241

požaduje sa

nerezové tukové filtre požaduje sa

rozmery filtrov 400 x400 mm

ventil na vypúšťanie kondenzátu 1/2"

regulátor otáčok požaduje sa

osvetlenie do odsávača požaduje sa

elektroinštalácia požaduje sa

potrubie 6m

pripojenie na spiro potrubie 248mm

motor do odsávača - potrubný požaduje sa

pripojenie 220V-240V

montážny material - koleno áno

montážny material - mriežka áno

spojovací material áno

montáž a doprava áno

odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu áno

■ O.

©
v Dolnom Kubíne dňa 30.05.2022



MŠ Svätoplukova 51

Funkčná a technická špecifikácia

Príloha č. 2

Predmet jednotka minimum maximum presne

Nerezový odsávač pár nástenný DN (obchodná značka ■ 

výrobca NIKOMI s.r.o.)
ks i

Vonkajšia rozmery: šírka mm 2200 2200

hĺbka mm 2200 2200

výška mm 450 450

Technická špecifikácia / vlastnosti

materiál vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm- 
niklovej ocele STN 17241

požaduje sa

nerezové tukové filtre požaduje sa

rozmery filtrov 400 x 400 mm

miska na odvod kondenzátu GN 1/9 65mm

regulátor otáčok požaduje sa

osvetlenie do odsávača požaduje sa

elektroinštalácia požaduje sa

potrubie 10m

pripojenie na spiro potrubie 248mm

motor do odsávača - potrubný požaduje sa

pripojenie 220V-240V

montážny material - koleno áno

montážny material - mriežka áno

spojovací material áno

montáž a doprava áno

odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu áno

r o.
©

v Dolnom Kubíne dňa 30.05.2022



Príloha č. 2 

MŠ Svätoplukova 51

Funkčná a technická špecifikácia

Predmet jednotka minimum maximum presne

1. Konvektomat el. llxGNl/1 O-1011B PLUS (obchdodná značka - 

výrobca RETIGO) s príslušenstvom
ks i

2. Podstavec pod konvektomat (ST1116 obchodná značka - 

výrobca - RETIGO) kompatibilný s konvektomatom
ks i

Technická špecifikácia / vlastnosti

Energia elektrina

Tvorba pary v bojleri s automatickým prechodom do nástrekového režimu

Denný počet jedál 151-250

Kapacita konvektomatu llxGN 1/1

Elektrický celkový príkon konvektomatu 18,6 kW/400 V

Tepelný príkon 18 kW

Príkon vyvíjača pary 18 kW

Istenie 32 A

Teplota - horúci vzduch 30 - 300 °C

Sonda teploty jadra pripravovaného pokrmu konvektomatu požaduje sa

Rozmery konvektomatu 933 x 821x1046 mm (š x h x v)

Rozteč zásuvov 65 mm

Ovládanie elektronické programovateľné

varenie v pare od 30 °C -130 °C; príprava v horúcom vzduchu od

30 °C - 300 °C; príprava v kombinácii para a horúci vzduch od 30 °C 

- 300 °C; bio varenie od 30 - 98 °C

požaduje sa

Počet programov 99 voliteľných programov po 9 krokoch

7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora pre optimálne prispôsobenie prúdenia vzduchu

5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory požaduje sa

Integrovaná funkcia odvápnenia bojleru požaduje sa

Predohrev komory, rýchle schladenie komory požaduje sa

Automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí požaduje sa

Ľahká a okamžitá analýza kritických bodov varenia požaduje sa

BSC (Bojler Control System) - automatická kontrola bojleru,
automatický nrechod do iniekčného režimu v orÍDade

požaduje sa

Trojité sklo dverí pre úsporu energie požaduje sa (musí mať)

MENU v SK jazyku + Slovenské kuch. PROG. požaduje sa

dotykový 7" displej - perfektný prehľad, jednoduché a intuitívne 

ovládanie
požaduje sa

Nekonečný čas varenia (pre šetrenie času pri varení počas špičky) požaduje sa

Automatický štart, možnosť naplánovať odložený štart požaduje sa

Ovládanie cez dotykovú TFT farebnú matnú obrazovku so 

zrozumiteľnými symbolmi/piktogramami pre ľahkú obsluhu,
požaduje sa

Nízkoteplotně pečenie, nočné pečenie požaduje sa



Zásuvy naprieč (bezpečnejšia a pohodlnejšia práca s 

gastronádobami), lepšia vizuálna kontrola gastronádob so 

surovinami

požaduje sa

Automatické odvápňovanie - bez nutnosti pripojenia ku 

zmäkčovaču vody
požaduje sa

Regenerácia, manuálne zvlhčovanie požaduje sa

nerezová oceľ, zaoblené vnútorné rohy požaduje sa

Ďalšie príslušenstvo v cene konvektomatu: áno

sada gastronádob GN1/1 - 8ks smaltované 40mm, 6ks nerezová 

plná lOOmm, 6ks nerezová dierovaná lOOmm
požaduje sa

2. podstavec pod konvektomat vyrobený z potravinársky 
nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, so zásuvmy na GN

požaduje sa

kompatibilný s konvektomatom zaručujúci bezpečné uloženie 
stroja, výškovo nastaviteľné nožičky +/-45 mm

požaduje sa

montáž a doprava áno

v Dolnom Kubíne dňa 30.05.2022



Príloha č. 2

ZŠ Kupeckého 74

Funkčná a technická špecifikácia

Predmet jednotka minimum maximum presne

Plynová smažiaca panvica 80L BR 90/80 G (obchodná 

značka - výrobca REDFOX)
ks i

Vonkajšia rozmery: šírka mm 800 800

hĺbka mm 900 . 900

výška mm 850 900

hrubý objem i 80

Plyn kW 16 18 22

Elektrické pripojenie V 230

Technická špecifikácia / vlastnosti

Vyvážené sklápacie veko požaduje sa

Prevedenie vane/panvice liatina / boky nerez

Termostat požaduje sa

Termostatické ovládanie teploty 50-300 °C požaduje sa

Mechnické vyklápanie vane požaduje sa

Elektroventil na napúšťanie vody požaduje sa

Elektrické zapaľovanie večného plamienka požaduje sa

Kontrolky zapnutia a ohrevu požaduje sa

Rúrkový horák z nerezovej ocele požaduje sa

Bezpečnostný systém zhasnutia plameňa v prípade 

zdvihnutia vane
požaduje sa

Demontáž a likvidácia pôvodnej panvice požaduje sa

Montáž a doprava požaduje sa

v Dolnom Kubíne dňa 30.05.2022 •

G^STí>n
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