
Kúpna zmluva č. Z201748765_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: 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom pre potreby školskej jedálne_65
Kľúčové slová: konvektomat, sprcha ku konvektomatu, digestor s kondenzátorom, zmäkčovač vody , 

gastronádoby, soľ do zmäkčovača vody
CPV: 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, 

domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia;
 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nákup konvektomatu s príslušenstvom pre potreby 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.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps
One XEVC-2011-E1R ks 1

Sprcha ku konvektomatu  R 0801010101 ks 1

Digestor s kondenzátorom pary XEAHC-HCFL ks 1

Zmäkčovač vody automatický Bride Midi (automatic) ks 1

Gastronadoba smaltovaná GN 1/1-65 ks 20

Gastronádoba nerez GN 1/1-100 ks 20
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Gastronádoba dierovaná nerez GN 1/1-100 ks 10

Pokrievka nerez GN 1/1 ks 10

Soľ do zmäkčovača vody - 20 kg balenie, tablety balenie 1

UNOX. Det&Rinse Plus DB 1015 balenie 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps
One XEVC-2011-E1R UNOX ChefTop MindMaps One XEVC-2011-E1R

-
MIND.Maps™ technológia: zvolenie varných procesov jedným 
dotykom alebo nakreslenie priebehu varného procesu na 
ovládacom paneli. 

- Vpichová teplotná sonda jadra, Delta T varenie. 

Patentovaná technológia STEAM.Maxi™ - varenia v 
pare s maximálnou presnosťou už od 35°C. 
STEAM.Maxi™ umožňuje premeniť na paru až trikrát 
väčšie množstvo vody ako tradičné nástrekové 
konvektomaty s lepším výsledkom ako s bojlerovou 
technologiou. Patentovaná technológia AIR.Maxi™ 
zaručuje dokonalú distribúciu vzduchu a tepla vo vnútri 
varnej komory. 

-

Ventilátory so spätným chodom, nastavenie 4 
rozdielnych rýchlostí vzduchu a polostatický režim. 
Patentovaná technológia DRY.Maxi™ pre okamžitý 
odvod vlhkosti z komory konvektomatu. Konvekčné 
pečenie 30 °C - 260 °C. Kombinovaný režim pary a 
konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™
od 30% do 90% vlhkosti komory. Kombinovaný režim 
vlhkosti a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so 
STEAM.Maxi™ od 10% do 20% vlhkosti komory. 

-

Varenie v pare pri 35 °C - 130 °C so STEAM.Maxi™ 
technológiou tvorby 100 % pary. Horúci vzduch 30°C - 
260 °C s DRY.Maxi™ technológiou od 100% do 10% 
zníženia vlhkosti komory. Zobrazenie časového odpočtu 
pre dokončenie varného programu, vizualizácia reálnych
hodnôt procesu. Udržiavací režim ≪HOLD≫, 
Kontinuálny režim ≪INF≫. Integrovaný automatický 
umývací systém Rotor.KLEAN™, 4 automatické 
umývacie programy, nádrž na čistiaci prostriedok 
integrovaná v konvektomate. Filtračný odvápňovací 
systém AUTO. Pure predchádza tvorbe vodného 
kameňa. 

-

Protek.SAFE™ technológia: chladné sklo a vonkajšie 
povrchy, brzda ventilátora obmedzujúca únik tepla pri 
otvorení dverí. Pozícia aretácie dverí v 60°-120°-180°. 
Otvárateľné vnútorné sklo pre ľahkú údržbu. Nerezová 
(AISI 304) varná komora s oblými rohmi, pre jednoduché
čistenie a údržbu. Osvetlenie varnej komory externým 
LED osvetlením, kontaktný spínač dverí, 2-stupňova 
kľuka dverí. Autodiagnostický systém problémov a 
porúch. Nerezový C-profil zásuvov pre ľahšie vkladanie 
nádob. 

-

Kapacita: 20 GN 1/1 

Napätie: 400 V ~ 3N, 50 / 60 Hz 

Príkon: 29,3 kW 

Rozmery (ŠxHxV mm): 882x1043x1866

Sprcha ku konvektomatu R 0801010101 nerezové prevedenie s tlakovou hadicou dĺžky 2m. Ukončenie Ø 
1/2´´

Digestor s kondenzátorom pary XEAHC-HCFL Dve rýchle odsávania, intenzívne pri otvorení dvierok. Potrebný 
prívod a odtok vody. Komín 121 mm. 

Príkon 230 V - 1N - Frekvencia 50 / 60 Hz

Strana 2 z 4 



- Min.: 310 m3/h - Max.: 390 m3/h

Rozmery 868 x 1159 x 240 mm (Š x H x V)

Zmäkčovač vody automatický Bride Midi (Automatic)

- kapacita zmäkčenej vody / tvrdosť vody: 2880 litrov / 10 ° C 

- automatický proces regenerácie elektromagnetickým časovačom

- nastavenie časovača na presný deň a hodinu

- teplota vody na vstupe do zmäkčovača max. 38°C 

- množstvo soli na 1 cyklus (regeneráciu):1,4 kg

- kapacita tanku: 27 kg soľného roztoku

- prietok  vody: do 30l / min

- Rozmery: 270 x 440 x 640 mm (Š x H x V) 

Soľ do zmäkčovača vody 25 kg balenie - tablety

UNOX. Det&Rinse Plus DB 1015 Pro Rotor.KLEAN

- Balenie 10 x 1 liter

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

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..

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Digestor s kondenzátorom pary.jpg Digestor s kondenzátorom pary.jpg

Konvektomat.jpg Konvektomat.jpg

Sprcha ku konvektomatu.jpg Sprcha ku konvektomatu.jpg

Zmäkčovač vody automatický.jpg Zmäkčovač vody automatický.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
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Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Školská jedáleň, Komenského 3, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.10.2017 10:26:00 - 20.10.2017 10:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 vrátane DPH: 11 310,00 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 3.1, 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 28.09.2017 13:08:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
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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