
Kúpna zmluva č. Z201853814_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: CORA GASTRO s.r.o.
Sídlo: Traktorová 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO: 44857187
DIČ: 2022871246
IČ DPH: SK2022871246
Číslo účtu: SK1402000000002635487755
Telefón: 0527724340

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kuchynské potreby pre MŠ_148
Kľúčové slová: šľahač, kuchynské dosky, hrniec, kastról, 
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; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kuchynské potreby pre MŠ

Funkcia

Kuchynské potreby pre MŠ

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

Ručný šľahač s misou Electrolux ESM3300 biely/nerez ks 1

Sada 3 kuchynských dosiek Vialli Design sada 3

Krájacia doska PRECIOSO 36 x 24 cm ks 1

Nerezový hrniec STAGLAST, 15 l ks 1

Hrniec Tefal Duetto, 10,1 l; 25 cm ks 1

Kastról Banquet Akcent nerezový 5,8l ks 1

Jedálenská stolička BC-3950 WAL ks 8
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ručný šľahač s misou Electrolux ESM3300 biely/nerez príkon 450W

- 2x šľahacia metla, 2x hnietiaci hák z nerezu

- dĺžka prívodného kábla 1m

- 5 rýchlostí

- misa z nerezu, objem 3,5 l

- farba: biela / nezer

Sada 3 kuchynských dosiek Vialli Design materiál - plast

- rozmery: 36.8 x 24.8 cm ; 35.8 x 17.8 cm; 32.9 x 19.8 cm

Krájacia doska PRECIOSO 36 x 24 cm
Revolučná krájacia doska vynikajúca na prípravu aj podávanie 
pokrmov vyrobená unikátnou technológiou nanoCARE™. Krájacia 
doska PRECIOSO je antibakteriálna a nepohlcuje pachy.

- Je praktická a ekologická, po použití ju stačí bez saponátu 
opláchnuť, nie je potrebné umývať v umývačke.

Nerezový hrniec STAGLAST, 15 l
Profesionálny nerezový hrniec je nenahraditeľným doplnkom 
každého gastro zariadenia. Tento profesionálny nerezový hrniec 
môžeme zaradiť medzi vysoké hrnce.

Hrniec Tefal Duetto, 10,1 l; 25 cm
Hrniec 28 cm s pokrievkou Duetto Tefal Hrniec Duetto od Tefal je 
vyrobený z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/10 zaručujúce dlhú 
životnosť.

-
Hrnec Duetto má robustnú nárazuvzdornou základňu, ktorá chráni 
výrobok proti deformáciám a zaručuje rovnomerné rozloženie 
tepla.

-
Odolné anti-deformačné 3,2 mm silné trojvrstvové dno Induction 
zaisťuje dokonalé rozloženie tepla a pevnosť v priereze, vďaka 
tomu sa riady ani po rokoch neskrúti.

-

Hrnec má robustnú nitovanou rukoväť z nerezovej ocele je 
vybavený dobre viditeľnou stupnicou na meranie objemu 
zaručujúce presné varenie.Súčasťou je pokrievka,ktorá má široké 
okraje, otvory na cedenie

-
Nádoby majú praktickú výlevku. Riad i povrchy Tefal sú úplne 
bezpečné, zdravotne nezávadné a ohľaduplné k životnému 
prostrediu. Neobsahujú olovo, kadmium ani PFOA.

Technické parametre hrnca 28 cm Duetto: - Priemer: 28 cm Materiál: vysoko kvalitná nerezová oceľ Vnútorný 
povrch: nepriľnavý

- Materiál pokrievka: sklo s parným ventilom

- Steny silné 0,6 mm s lešteným povrchom Možnosť používania 
neostrého kovové ho kuchynského náčinia: Áno

-
Tepelný zdroj: indukcia, plyn, elektrická platňa, sklokeramika 
Vhodné na použitie v rúre: hrnca do 260 ° C, pokrievky do 180 ° C 
Hmotnosť: 3,60 kg

Kastról nerezový AKCENT
Objem (l): 5,8Materiál: NerezPlyn: ÁnoUmývačka: ÁnoIndukcia: 
ÁnoElektrika: ÁnoSklokeramika: ÁnoHrúbka steny (mm): 
0,5Hrúbka dna (mm): 1,0

Jedálenská stolička BC-3950 WAL Popis: nosnost 90 kgFarba: orech + béžováRozmery: 
49x45x96x46Hmotnosť: 5 kg

- Výška: 96 cmŠírka: 49 cmHĺbka: 45 cmHmotnosť: 5 kgZáruka 24 
mesiacov

- Výška sedu:46 cm

2.3 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
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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

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

Doska na krájanie Precioso.jpg Doska na krájanie Precioso.jpg

Jedálenská stolička.jpg Jedálenská stolička.jpg

Banquet akcent kastról.jpg Banquet akcent kastról.jpg

Ručný šľahač.jpg Ručný šľahač.jpg

Stalgast hrniec.jpg Stalgast hrniec.jpg

Tefal Duetto hrniec.jpg Tefal Duetto hrniec.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Vodná ul. 29, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2018 16:02:00 - 19.12.2018 16:02:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 479,53 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 575,44 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.12.2018 16:44:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CORA GASTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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