Kúpna zmluva č. Z201723262_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 94901 Nitra, Slovenská republika
37861298
2021611999
SK35 8180 0000 0070 0031 5530
0376922915

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:
Telefón:

0907261073

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kuchynské spotrebiče

Kľúčové slová:

kuchynské spotrebiče, škrabka na zemiaky, elektrická smažiaca panvica, kúter/krájač

CPV:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo
a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál;
39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 42215100-7 - Stroje na krájanie potravín; 39711400-3
- Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Škrabka na zemiaky alebo ekvivalent - 1ks
• Elektrická smažiaca panvica 80L BR80 – 98ET – oceľoliat. 2 ks, alebo ekvivalent
• Kúter/krájač TRK45 / 603701, alebo ekvivalent

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Škrabka na zemiaky, alebo ekvivalent

ks

1

Produkcia

kg/h

300

Hmotnosť jednej náplne

kg

20

Priemer

mm

320

Výška pre škrabky ŠKBZ 12, 20, 40

mm

380
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Minimum

Maximum

Presne

Elektrická smažiaca panvica 80L BR80 – 98ET –
oceľoliat. alebo ekvivalent

ks

2

Rozmer (šxhxv)

mm

800x900x90
0

Príkon elektro

kW/V

15/400

Objem vane

l

80

Rozmer dna (šxh)

mm

720x560

Regulácia teploty

stupne

Hrúbka plechu vrchnej dosky

mm

2

Kúter/krájač TRK45 / 603701, alebo ekvivalent

ks

1

Rozmer (šxhxv)

mm

252x485x50
5

Príkon elektro

kW/V

1/230

Objem nádoby

l

4,5

Výkon krájača zeleniny

kg/h

250

500

Počet otáčok

ot./min

300

3700

Otvor pre dlhú zeleninu

mm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Škrabka na zemiaky, alebo ekvivalent

prevedenie - nerez

Škrabka na zemiaky, alebo ekvivalent - príslušenstvo na
objednávku

Lapač šupiek a škrobu LS1N/12,20,40

Elektrická smažiaca panvica 80L BR80 – 98ET –
oceľoliat. alebo ekvivalent

prevedenie vane/dna: nerez/teplovodná zliatina

Elektrická smažiaca panvica 80L BR80 – 98ET –
oceľoliat. alebo ekvivalent

sklápanie: ručné mechanické

Elektrická smažiaca panvica 80L BR80 – 98ET –
oceľoliat. alebo ekvivalent

prívod vody

Kúter/krájač TRK45 / 603701, alebo ekvivalent

Ovládanie: štart, stop, pulz

Kúter/krájač TRK45 / 603701, alebo ekvivalent

Automatický štart/stop po zatvorení/otvorení veka

Kúter/krájač TRK45 / 603701, alebo ekvivalent základné príslušenstvo

-nožový blok jemne zúbkovaný-nerezová nádoba s vekom so
stierkou-vyhadzovací diskpríslušenstvo na
objednávku:-vymeniteľné disky-nožový blok hladký-kotúč strúhací
2 mm 653773

2.4

50

300

60

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, inštalácie a uvedenia do prevádzky.
Vrátane zaškolenia 2 a viac osôb v potrebnom časovom rozsahu.
Návod na obsluhu a fotodokumentáciu predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.
Požadovaná záručná doba min. 24 mesiacov.
Požadovaný záručný servis a pozáručný servis po dobu minimálne 5 rokov s doložením certifikátu od výrobcu o oprávnení na
jeho vykonávanie ako autorizovaný servis a platné osvedčenia spôsobilosti podľa §23 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z v
znení neskorších predpisov. Na základe toho bude vyhotovený odovzdávací protokol.
Dodávateľ po uzavretí zmluvy doloží do 24 hod. technické listy od kútera, všetky požadované certifikáty a osvedčenia.
Objednávateľ požaduje dodať, nainštalovať a odovzdať predmetný kúter do 10 dní od uzavretia zmluvy.
Nový doposiaľ nepoužitý tovar.
Nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu, technické vlastnosti, alebo osobitné požiadavky na plnenie, je
dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy.
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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:

Nitriansky

Okres:

Zlaté Moravce

Obec:

Volkovce

Ulica:

,,SVETLO" ZSS Olichov, 951 87 Volkovce

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.06.2017 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 582,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 899,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.05.2017 11:48:00
Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
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
Strana 3 z 3

