Kúpna zmluva č. Z201936336_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:

JTF partnership, s.r.o.

Sídlo:

Majerská 178/4, 02061 Lednické Rovne, Slovenská republika

IČO:

44160097

DIČ:

2022606311

IČ DPH:

SK2022606311

Číslo účtu:
Telefón:

0907427159

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zariadenie do výdajne školskej jedálne

Kľúčové slová:

misa na polievku, rajnica, nerezový kastról, tanier hlboký, tanier plytký, tanier dezertný,
lopatka, zúbková nôž krátky, krájač na vajíčka, odšťavovač na citrusy

CPV:

39241120-0 - Kuchynské nože; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39221000-7 - Kuchynské
vybavenie; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce
hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221180-2 - Kuchárske potreby;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zariadenie do výdajne školskej jedálne

Funkcia
Zariadenie do výdajne školskej jedálne
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

Misa na polievku s pokrievkou a naberačkou ,2,7l,
rozmer:Ø 27 x 12 cm, materiál: nerez,

ks

2

Rajnica bez pokrievky 1,9l, vhodné pre všetky typy
sporákov, hĺbka: 9,5 cm, objem: 1,9l , priemer: 16 cm

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

Nerezový kastról, 7,0l. Profesiálna línia nerezových
kastrólov. Pevné rukoväte s viacbodovým upevnením.
Nerezový materiál odolný voči kyselinám. Dno hrncov zo
sendvičového dna (nerez, hliník, nerez). Nerezový
materiál v kombinácii s hliníkom umožňuje varenie na
indukcii. Rozmer, priemer dna: 28 x 12 cm / objem 7,0 l

ks

2

Tanier hlboký v kvalite EBRO 24 cm materiál opál
tvrdené sklo, farba biela

ks

60

Tanier hlboký v kvalite EBRO 25 cm materiál opál
tvrdené sklo, farba biela

ks

60

Tanier v kvalite EBRO dezertný 20 cm

ks

60

Lyžica dezertná

ks

40

Doska na krájanie tenká zelená, tenká z polyetylénu,
obojstranne použiteľná. Šírka: 45 cm, hĺbka: 1,3 cm,
dĺžka: 30 cm

ks

2

Lopatka z PE 25 cm ( do 220 C)

ks

2

Zúbkovaný nôž krátky 20 cm- na pečivo a syry

ks

2

Podnos granit - šírka: 32,5 cm, dĺžka: 53 cm

ks

3

Krájač na vajíčka, plátky

ks

2

Hrniec nízky bez pokrievky 8l v kvalite PROFI, nízky,
vhodný pre všetky typy sporákov. Hrubé trojité
sendvičové dno. Hĺbka: 13 cm, objem: 8l, priemer: 28 cm

ks

2

Odšťavovač na citrusy - ručný, rozmery: priemer 13 cm,
šírka 10 cm, objem 0,35l

ks

2

Sitko 15 cm, šírka 14 cm, priemer 12 cm

ks

2

Sitko 18 cm, šírka 17 cm, priemer 18 cm

ks

2

Metlička na šľahanie s guľôčkou, nerezová, dĺžka 27 cm

ks

2

Kliešte na mäso nerezové, dĺžka: 20 cm

ks

2

Kliešte na šalát alebo špagety nerezové, dĺžka: 20 cm

ks

2

Strúhadlo štvorhranné, výška: 24 cm, rozmery: 11 x 8 x
24 cm

ks

1

Odmerka číra s modrou mierkou 2l

ks

1

Obracačka perforovaná monoblok

ks

2

Plastová varecha plná

ks

2

pohár v kvalite PICARDIE

ks

80

Stojan na príbory nerez

ks

3

Košík na pečivo, okrúhly z polyratanu, priemer 20 cm,
výška 6,5 cm, vhodný do umývačiek riadu

ks

15

Misa hlboká: objem 18 cm, 1,4l

ks

2

nádoba v kvalite EKO GN1/1, objem 9l, hĺbka 65 mm,
šírka 325 mm, dĺžka: 530 mm

ks

1

pokrievka v kvalite EKO pre GN 1/1 nádobu

ks

1

Gastronádoba s úchytmi, GN1/1- hĺbka: 100 mm, objem:
14l, rozmer: 530 x 325 mm

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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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

gastronadoba-s-uchytmi-gn-11.jpg

gastronadoba-s-uchytmi-gn-11.jpg

eko-nadoba-gn.jpg

eko-nadoba-gn.jpg

doska-na-krajanie-tenka-zelena.jpg

doska-na-krajanie-tenka-zelena.jpg

eko-pokrievka.jpg

eko-pokrievka.jpg

hrniec nízky bez pokrievky.jpg

hrniec nízky bez pokrievky.jpg

klieste-na-maso.jpg

klieste-na-maso.jpg

kosik_okruhly_.jpg

kosik_okruhly_.jpg

lopatka-z-pe-25-cm.jpg

lopatka-z-pe-25-cm.jpg

krájač na vajíčka plátky.jpg

krájač na vajíčka plátky.jpg

klieste-na-salat.jpg

klieste-na-salat.jpg

lyzica-dezertna.jpg

lyzica-dezertna.jpg

metlička na šľahanie.jpg

metlička na šľahanie.jpg

misa na polievku nerez.jpg

misa na polievku nerez.jpg

misa hlboká.jpg

misa hlboká.jpg

nerezový kastról.jpg

nerezový kastról.jpg

obracacka-perforovana-rovna-dlha.jpg

obracacka-perforovana-rovna-dlha.jpg

odmerka-cira-s-modrou-mierkou-.jpg

odmerka-cira-s-modrou-mierkou-.jpg

odšťavovač.jpg

odšťavovač.jpg

plastova-varecha-plna.jpg

plastova-varecha-plna.jpg

podnos granit.jpg

podnos granit.jpg

rajnica-bez-pokrievky-19.jpg

rajnica-bez-pokrievky-19.jpg

stojan na príbory.jpg

stojan na príbory.jpg

sitko.jpg

sitko.jpg

pohár-.jpg

pohár-.jpg

strúhadlo štvorhranné.jpg

strúhadlo štvorhranné.jpg

tanier dezertný.jpg

tanier dezertný.jpg

tanier plytký.jpg

tanier plytký.jpg

tanier-hlboky.jpg

tanier-hlboky.jpg

zubkovany-noz-dlhy-20-cm.jpg

zubkovany-noz-dlhy-20-cm.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Lodná ul. č. 1, 94501 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.12.2019 13:44:00 - 19.12.2019 13:44:00

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 625,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 750,00 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 29.11.2019 14:38:03
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JTF partnership, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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