
Kúpna zmluva č. Z201935347_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EU PasTels, s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno, Česká republika
IČO: 07430396
DIČ: CZ07430396
IČ DPH:
Číslo účtu: CZ1108000000001958546233
Telefón: +421948911938

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kuchynské pomôcky a vybavenie
Kľúčové slová: elektrický izolovaný kotlík, krájač kociek, nerezový drez, vandlík, chladiaca vitrína, lopatka 

na múku, dávkovač nápojov, pekáč smaltovaný,metla šľahacia, konvice, umývačka riadu
CPV: 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39141000-2 - 

Kuchynský nábytok a vybavenie; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a 
potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221180-2 - 
Kuchárske potreby; 39241120-0 - Kuchynské nože; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kuchynské pomôcky a vybavenie

Funkcia

Kuchynské pomôcky a vybavenie

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektrický izolovaný kotlík na polévku, dvojitá stena v 
kvalite Hendi ks 1

Krájač kociek 12 x 12 x 12 pre  model CL52 ks 1

Nerezový drez v kvalite CNDZ 2p veľký s policou ks 1

Vandlík D56 /skopok/ 40 l ks 10

Chladiaca vitrína na zákusky so vstavaným agregátom v
kvalite RTW 120 ks 1
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Lopatka  na múku 0,70 l - z nerezu ks 5

Dávkovač nápojov 8l ks 1

Gastronádoba GN1/1 smaltovaná 8l / v kvalite 
STALGAST ks 20

Pekáč smaltovaný 50 x 30 s úchytkami ks 5

Pekáč smaltovaný 36 x 26 s úchytkami ks 5

Metľa šľahacia 100H ks 5

Metľa šľahacia 40T ks 5

Zmäkčovač vody manuálny ks 1

Konvice, džbán plast-PP 1,75 lt s viečkom ks 10

Kôš na ovocie z UH perforovaný s úchytkami ks 5

Misa UH 24,5 cm/ 3L ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektrický izolovaný kotlík na polévku, dvojitá stena v 
kvalite Hendi

Objem 8 Litrov.    Výkon 450 W.    Menovka podávaného jedla.    
Digitálne ovládanie.    Až o 30% úspornejší.    Otvor na naberačku. 
   Priehľadné veko kotlíka.    Regulácia teploty od 65 ° C do 95 ° C

-
Teleso vyrobené z polypropylénu,– Vodná nádrž vyrobená z 
hliníka pre lepší prenos tepla,– Odnímateľný kryt je vyrobený z 
pevného, priehľadného polykarbonátu,

-
Veko s izolovanou rukoväťou a  výrezom na naberačky– Ochrana 
proti prehriatiu – s alarmom informujúcim o nízkom stave vody,– 
Nádrž na vodu a hliníka zabezpečí efektívny prenos tepla,

- Non-slip gumové nožičky,– Regulácia teploty od 65 ° C do 95 ° C, 
1 ° C,– Zelená kontrolka indikujúca prevádzku.

-
Digitálny ovládací panel s displejom zobrazujúcim striedavo 
nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu,– Ochrana proti prehriatiu, 
svieti červená LED dióda a zvukový alarm sa zapne

- keď je hladina vody v nádobe príliš nízka,– Veko s výrezom pre 
naberačku

- Výkon (W):    450.Objem v litroch:    8.Výška v mm:    300.Napätie 
(V):    230.Priemer v mm:    370.

Krájač kociek 12 x 12 x 12 pre  model CL52 Krájač kociek 12 x 12 x 12 mm

Nerezový drez v kvalite CNDZ 2p veľký s policou
dĺžka:900 až 1200 mm  (potrebnú dĺžku si zvoľte pri nákupe)hĺbka 
- šírka: 600 , 700, 800  mm (potrebnú šírku/hlbku/ si zvoľte pri 
nákupe)výška: 850 mm

- Drez umývací jednodrez- nohy joklové nastaviteľné 40x40 mm- 1x 
polica plná- nerezový plech  AISI 430

- zváraná vaňa hĺbka štandard 250- štandartne zadný lem

Vandlík D56 /skopok/ 40 l plastový, rozmer: 56cm, farba rôzna,s 2 ušami, pevny

Chladiaca vitrína na zákusky so vstavaným agregátom v
kvalite RTW 120 Nadpultová chladiaca vitrína s ventilovaným chladením

  ventilované chladenie. - prevádzková teplota: +4/+12֯ -
C. - vstavaný agregát. - digitálny termostat. - 
automatické odmrazovanie. - predné oblé sklo dvojité. - 
presklené boky. - zadné posuvné dvere. - LED 
osvetlenie. - 2 nastaviteľné police. - Napätie: 230V/50Hz.
- Príkon (W): 160. rozmery: š/h/v(cm): 69,6x56,8x68,6. 
objem (l): 120

Lopatka  na múku 0,70 l - z nerezu Lopatka  na múku 0,70 l - z nerezu

Dávkovač nápojov 8l
Starostlivo vyrobený z najkvalitnejšej nehrdzavejúcej ocele, vysoký
lesk, elegantne sa prezentuje v hoteloch, konferenčných 
miestnostiach alebo reštauráciách.

- Pozornosť na detail je kombinovaná s vysokou pevnosťou 
dávkovača.

-
Dávkovač nápojov je vyrobený z polykarbonátu 
charakterizovaného veľmi vysokou odolnosťou proti nárazu a 
zároveň je ľahké udržiavať ho čistý.
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- Vnútri dávkovača je inštalovaná špeciálna ľadová rúrka, vďaka 
ktorej môžu byť dodávané nápoje dodatočne chladené.

- Dôležitou výhodou dávkovača nápojov YATO je použitie 
špeciálneho dizajnu nekvapkávacích kohútikov.

- Na druhej strane odnímateľná odkvapkávacia mriežka uľahčuje 
čistenie rozliatých nápojov.

- Použitie:Podávanie nápojov a štiav

Gastronádoba GN1/1 smaltovaná 8l / v kvalite 
STALGAST

rozmer GN:     GN 1/1 (530x325 mm).výška     65 mm.objem     8 
l.materiál:     smaltovaná oceľ.náter:     žiadny.úchytky:     
Nie.farba:     čierna .

Pekáč smaltovaný 50 x 30 s úchytkami rozmer: 50x30x12v cm

Pekáč smaltovaný 36 x 26 s úchytkami rozmer: 36 x 26x 12v cm

Metľa šľahacia 100H dĺžka 100 cm

Metľa šľahacia 40T dĺžka 40 cm

Kanvica, džbán plast-PP 1,75 lt s víečkom
Materiál: polypropylén. Vhodné do umývačku riadu. Barva: 
priesvitná. Viečko: farebné. 1,75 L  Rozmery: v:22,5 cm, š: 19 cm. 
Hmotnosť v kg: 0,120

Zmäkčovač vody manuálny zmäkčovač vody. objem 12 litrov

Kôš na ovocie z UH perforovaný s úchytkami 25 litrov, hmotnosť 0,6 kg

Misa UH 24,5 cm/ 3L Misa UH 24,5 cm/3L trZel TVAR 7602

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, 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. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

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. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Dávkovač-nápojov-8-L-1.jpg Dávkovač-nápojov-8-L-1.jpg

elektrický kotlík.jpg elektrický kotlík.jpg

gastronádoba.jpg gastronádoba.jpg

-Konvice, džbán plast-PP 1,75 lt.jpg -Konvice, džbán plast-PP 1,75 lt.jpg

kôš.jpg kôš.jpg

chladiaca vitrína.jpg chladiaca vitrína.jpg

krájač kociek.jpg krájač kociek.jpg

lopatka z nerezu.jpg lopatka z nerezu.jpg
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metla 40T.jpg metla 40T.jpg

nerezový drez veľký s policou.jpg nerezový drez veľký s policou.jpg

pekáč smaltovaný 50 x 30.jpg pekáč smaltovaný 50 x 30.jpg

-vandlik-d56-skopok-40l.jpg -vandlik-d56-skopok-40l.jpg

zmäkčovač vody.jpg zmäkčovač vody.jpg

misa.jpg misa.jpg

metla.jpg metla.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Školská Jedáleň, Eötvösa ul. 39, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.11.2019 09:27:00 - 09.12.2019 09:27:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 680,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 680,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.11.2019 10:24:02

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
EU PasTels, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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