Kúpna zmluva č. Z201617563_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Sídlo:

Šagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00212008

DIČ:

2020801838

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

+421220831111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Sídlo:

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

IČO:

43897452

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0907261073

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Konvektomat el. GN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R s príslušenstvom alebo
ekvivalent
konvektomat, zmäkčovač vody, podstavec pod konvektomat, gastro nádoby
39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39312000-2 - Zariadenia
na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Zariadenie na prípravu jedál:
• A.) Konvektomat el. GN1/1 nástrekový
• B.) Zmäkčovač vody 12l, LT-12
• C.) Podstavec pod konvektomat XEVC
• D.) Gastro nádoby

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

A.) Konvektomat

ks

1

B.) Zmäkčovač vody 12l, LT-12

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

C.) Podstavec pod konvektomat XEVC

ks

1

D.) Gastro nádoby - nerez - GN 1/1- 20 mm

ks

2

D.) Gastro nádoby - nerez - GN 1/1- 65 mm

ks

2

D.) Gastro nádoby - nerez - GN 1/1-100 mm

ks

1

D.) Gastro nádoby - nerez - GVO1/2 – 65 mm

ks

1

D.) Gastro nádoby - nerez - Rožt 1/1

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

A.) Konvektomat - rozmer

- 750x773x675mm (šxhxv)

A.) Konvektomat - max. príkon elektro.

- 7kW/400V

A.) Konvektomat - kapacita:

- 5xGN1/1

A.) Konvektomat - tvorba pary:

- nástrekom

A.) Konvektomat - teplotná sonda
A.) Konvektomat - funkcie:

- Horúci vzduch 30-260°C

A.) Konvektomat - funkcie:

- Kombi cyklus 35-260°C/30-90%

A.) Konvektomat - funkcie:

- Kombinácia privlhčenia 35-260°C /10-20%

A.) Konvektomat - funkcie:

- Naparovanie 35-130°C

A.) Konvektomat - funkcie:

- Pečenie 30 - 260°C s odsávaním vlhkosti

A.) Konvektomat - funkcie

- Delta T systém, Cook&amp;Hold

A.) Konvektomat - funkcie

- 265 uložiteľných programov

A.) Konvektomat - funkcie

- displej nastaviteľných hodnôt

A.) Konvektomat - funkcie

- nastavenie času, teploty a privlhčenia v percentách

A.) Konvektomat - funkcie

- vnútorné LED osvetlenie

A.) Konvektomat - funkcie

- dotykový panel

A.) Konvektomat - funkcie

- 4 automatické umývacie programy

A.) Konvektomat - funkcie

-4 rýchlosti ventilátora

A.) Konvektomat - funkcie

- Autoreverz

A.) Konvektomat - základne príslušenstvo

- redukčný tlakový ventil

B.) Zmäkčovač vody - rozmer

- 190x515 (priem x v)

B.) Zmäkčovač vody - objem

- 12 l

B.) Zmäkčovač vody - vstupná teplota vody

- 8-25°C

B.) Zmäkčovač vody - max. odporúčaný prietok

- 500 l/h

C.) Podstavec pod konvektomat - rozmer

- 740x560x690mm (šxhxv)

C.) Podstavec pod konvektomat

- s vedením pre GN

C.) Podstavec pod konvektomat

- aby vyhovoval rozmerom dodaného typu

D.) Gastro nádoby - materiál

- nerez

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v originálnom balení.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz v zmluvne dohodnutom množstve, nový, v bezchybnom stave a s návodom na používanie.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať tovar v mieste dodania na vlastné náklady.
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Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením celkovej ceny s DPH a
jednotkovejceny s DPH so zaokrúhlením max. na dve desatinné miesta.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky
jepotrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 08:00 h do 14:00 h.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia, montáže, montážneho materiálu k zariadeniu, vrátane východzej revíznej správy.
Vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu min. 1 hodiny .
Zabezpečenie servisu do 18 hodín od nahlásenia poruchy zariadenia (telefonicky, e-mailom poprípade inak).
Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návody na obsluhu a údržbu) v slovenskom jazyku pri dodaní predmetu
zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie niektorej definovanej špecifikácie alebo nedodanie predmetu zákazky.
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Šagátova č. 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.9.2016 14:00:00 - 30.9.2016 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celá dodávka

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 014,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 617,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

Strana 3 z 4

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 19.7.2016 8:24:09
Objednávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
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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