Kúpna zmluva č. Z201923135_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

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EUROGASTROP s.r.o.

Sídlo:

Čergovská 10, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

44137761

DIČ:

2022594453

IČ DPH:

SK2022594453

Číslo účtu:

SK33 7500 0000 0040 1335 2724

Telefón:

0908980093

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prepravné nádoby pre školský jedáleń

Kľúčové slová:

várnica, termoboxy

CPV:

39221100-8 - Kuchynské potreby; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 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

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

prepravné nádoby

Funkcia
prepravné nádoby
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

Varnice 20l

ks

10

Varnice 10l

ks

10

Varnice 5l

ks

20

termobox v kvalite KANGABOX 21l

ks

2

termobox v kvalite KANGABOX 30l

ks

2

termobox v kvalite KANGABOX 39l

ks

2

termobox v kvalite KANGABOX 46l

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Varnice 20l

varnica-termos 20 litrov - objem 20 litrov - vonkajší plášť nerezový - nerezová vložka - gumové tesnenie

-

Nerez vonkajšok, nerez vnútrajšok vyberateľný, úchytka musí byť
na vrchnej časti varnice

-

Várnice s nerezovým obalom a nerezovou vložkou sú vhodné na
prepravu, skladovanie a výdaj potravin a nápojov. Prevážané
potraviny a nápoje zostávaju v teplom (studenom) a biologicky
nezmenenom stave.

-

Nádoba na prepravu jedla je zvonka z nerezového - vnútorná
vložka nerezová z lešteného, zdravotne nezávadného
potravinárského nerezového plechu.

-

Vzduchová izolácia medzi nimi zaručuje pri okolitej teplote +20°C
teplotnú izoláciu tak, že teplota obsahu v priebehu 3 hodín
neklesne z +90°C na teplotu nižšiu ako 65°C.

-

Gumové tesnenie v hornom veku nepriedušne uzatvára nádobu,
odvzdušňovací ventil umožňuje jej ľahké otváranie.

Varnice 10l

varnica-termos 10 litrov - objem 10 litrov - vonkajší plášť nerezový - nerezová vložka - gumové tesnenie

-

Nerez vonkajšok, nerez vnútrajšok vyberateľný, úchytka musí byť
na vrchnej časti varnice

-

Várnice s nerezovým obalom a nerezovou vložkou sú vhodné na
prepravu, skladovanie a výdaj potravin a nápojov. Prevážané
potraviny a nápoje zostávaju v teplom (studenom) a biologicky
nezmenenom stave.

-

Nádoba na prepravu jedla je zvonka z nerezového - vnútorná
vložka nerezová z lešteného, zdravotne nezávadného
potravinárského nerezového plechu.

-

Vzduchová izolácia medzi nimi zaručuje pri okolitej teplote +20°C
teplotnú izoláciu tak, že teplota obsahu v priebehu 3 hodín
neklesne z +90°C na teplotu nižšiu ako 65°C.

-

Gumové tesnenie v hornom veku nepriedušne uzatvára nádobu,
odvzdušňovací ventil umožňuje jej ľahké otváranie.

Varnice 5l

varnica-termos 5 litrov - objem 5 litrov - vonkajší plášť - nerezový nerezová vložka - gumové tesnenie

-

Nerez vonkajšok, nerez vnútrajšok vyberateľný, úchytka musí byť
na vrchnej časti varnice

-

Várnice s nerezovým obalom a nerezovou vložkou sú vhodné na
prepravu, skladovanie a výdaj potravin a nápojov. Prevážané
potraviny a nápoje zostávaju v teplom (studenom) a biologicky
nezmenenom stave.

-

Nádoba na prepravu jedla je zvonka z nerezového - vnútorná
vložka nerezová z lešteného, zdravotne nezávadného
potravinárského nerezového plechu.

-

Vzduchová izolácia medzi nimi zaručuje pri okolitej teplote +20°C
teplotnú izoláciu tak, že teplota obsahu v priebehu 3 hodín
neklesne z +90°C na teplotu nižšiu ako 65°C.

-

Gumové tesnenie v hornom veku nepriedušne uzatvára nádobu,
odvzdušňovací ventil umožňuje jej ľahké otváranie.

termobox v kvalite KANGABOX 21l

vonkajšie rozmery nádoby 600 x 400 x 180, vnútorné rozmery
nádoby 538 x 338 x 117

-

Extrémne ľahké termoboxy s dokonalo tesniacim vekom a vysoko
odolným povrchom – termoboxy v kvalite KÄNGABOX® ponúkajú
pri preprave pohodlie a bezpečnost.

-

Vďaka vysokému okraju pre bezpečné stohovanie do seba
nastohované boxy zapadnú a pri preprave nepadajú.

-

Veľmi ľahko sa čistí. Vysoké izolačné schopnosti pri preprave
teplého a studeného jedla. Zaoblené rohy pro bezpečnú prepravu

-

Ergonomicky tvarované úchyty Extrémne ľahký. Odolnosť proti
nárazom a škrabancom
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-

100% prefarbený materiál. Umývanie v umývačke do 80 °C.
Ideálné pre dodržanie štandardov HACCP pre prepravu v
riadenom teplotnom režime. Hladké a hrubé pole pre popisky

-

Väčší termobox , v ktorom horúce alebo studené položky môžu byť
prepravované s priemernou stratou teploty nižšie ako 1 °C, plus
alebo mínus za hodinu v rozmedzí teplôt od -40 °C do + 120 °C.

-

Vyrobené z odolného materiálu. Má hladký a lesklý vnútorný
povrch. ľahko sa čistí. Má oválny interiér vo formáte
GASTRONORM so zapustenými úchytkami po stranách.

termobox v kvalite KANGABOX 30l

vonkajšie rozmery : 600 x 400 x 230, vnútorné rozmery : 538 x 338
x 167

-

Extrémne ľahké termoboxy s dokonalo tesniacim vekom a vysoko
odolným povrchom – termoboxy v kvalite KÄNGABOX® ponúkajú
pri preprave pohodlie a bezpečnost.

-

Vďaka vysokému okraju pre bezpečné stohovanie do seba
nastohované boxy zapadnú a pri preprave nepadajú.

-

Veľmi ľahko sa čistí. Vysoké izolačné schopnosti pri preprave
teplého a studeného jedla. Zaoblené rohy pro bezpečnú prepravu

-

Ergonomicky tvarované úchyty Extrémne ľahký. Odolnosť proti
nárazom a škrabancom

-

100% prefarbený materiál. Umývanie v umývačke do 80 °C.
Ideálné pre dodržanie štandardov HACCP pre prepravu v
riadenom teplotnom režime. Hladké a hrubé pole pre popisky

-

Väčší termobox , v ktorom horúce alebo studené položky môžu byť
prepravované s priemernou stratou teploty nižšie ako 1 °C, plus
alebo mínus za hodinu v rozmedzí teplôt od -40 °C do + 120 °C.

-

Vyrobené z odolného materiálu. Má hladký a lesklý vnútorný
povrch. ľahko sa čistí. Má oválny interiér vo formáte
GASTRONORM so zapustenými úchytkami po stranách.

termobox v kvalite KANGABOX 39l

vonkajšie rozmery: 600 x 400 x 280, vnútorné rozmery: 538 x 338
x 217

-

Extrémne ľahké termoboxy s dokonalo tesniacim vekom a vysoko
odolným povrchom – termoboxy v kvalite KÄNGABOX® ponúkajú
pri preprave pohodlie a bezpečnost.

-

Vďaka vysokému okraju pre bezpečné stohovanie do seba
nastohované boxy zapadnú a pri preprave nepadajú.

-

Veľmi ľahko sa čistí. Vysoké izolačné schopnosti pri preprave
teplého a studeného jedla. Zaoblené rohy pro bezpečnú prepravu

-

Ergonomicky tvarované úchyty Extrémne ľahký. Odolnosť proti
nárazom a škrabancom

-

100% prefarbený materiál. Umývanie v umývačke do 80 °C.
Ideálné pre dodržanie štandardov HACCP pre prepravu v
riadenom teplotnom režime. Hladké a hrubé pole pre popisky

-

Väčší termobox , v ktorom horúce alebo studené položky môžu byť
prepravované s priemernou stratou teploty nižšie ako 1 °C, plus
alebo mínus za hodinu v rozmedzí teplôt od -40 °C do + 120 °C.

-

Vyrobené z odolného materiálu. Má hladký a lesklý vnútorný
povrch. ľahko sa čistí. Má oválny interiér vo formáte
GASTRONORM so zapustenými úchytkami po stranách.

termobox v kvalite KANGABOX 46l

vonkajšie rozmery: 600 x 400 x 320, vnútorné rozmery: 538 x 338
x 257

-

Extrémne ľahké termoboxy s dokonalo tesniacim vekom a vysoko
odolným povrchom – termoboxy v kvalite KÄNGABOX® ponúkajú
pri preprave pohodlie a bezpečnost.

-

Vďaka vysokému okraju pre bezpečné stohovanie do seba
nastohované boxy zapadnú a pri preprave nepadajú.

-

Veľmi ľahko sa čistí. Vysoké izolačné schopnosti pri preprave
teplého a studeného jedla. Zaoblené rohy pro bezpečnú prepravu

-

Ergonomicky tvarované úchyty Extrémne ľahký. Odolnosť proti
nárazom a škrabancom
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-

100% prefarbený materiál. Umývanie v umývačke do 80 °C.
Ideálné pre dodržanie štandardov HACCP pre prepravu v
riadenom teplotnom režime. Hladké a hrubé pole pre popisky

-

Väčší termobox , v ktorom horúce alebo studené položky môžu byť
prepravované s priemernou stratou teploty nižšie ako 1 °C, plus
alebo mínus za hodinu v rozmedzí teplôt od -40 °C do + 120 °C.

-

Vyrobené z odolného materiálu. Má hladký a lesklý vnútorný
povrch. ľahko sa čistí. Má oválny interiér vo formáte
GASTRONORM so zapustenými úchytkami po stranách.

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
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

_termovarnice_nerez 5 l.jpg

_termovarnice_nerez 5 l.jpg

_termovarnice_nerez 10l.jpg

_termovarnice_nerez 10l.jpg

kangabox.jpg

kangabox.jpg

_termovarnice_nerez 20l.jpg

_termovarnice_nerez 20l.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Školská Jedáleň, Eötvösa ul. 39, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.08.2019 14:41:00 - 15.08.2019 14:41:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 258,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 310,00 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 25.07.2019 15:28:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EUROGASTROP s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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