Kúpna zmluva č. Z201829415_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:

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80

Kľúčové slová:

krájač zeleniny, plátkovač, strúhač, krájač kociek, lavór, mixér, váha, mraznička,

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň

Funkcia
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň
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

Krájač zeleniny v kvalite CL52 2V Robot Coupe

ks

1

Plátkovač 1 mm

ks

1

Plátkovač 3 mm

ks

1

Strúhač 1,5 mm

ks

1

Krájač kociek 10 x 10 x 10 mm

ks

1

Kliešte na zákusky, dĺžka 20 cm

ks

5

Tyčový mixer v kvalite BOSCH MSM2650B

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Mraznička biela statická v kvalite HF - 600, objem 600 l,

ks

1

Váha stolová, digitálna v kvalite ACS-6/15A

ks

1

Lavór s odmerkou a s úchytkou, objem 20 L, materiál
plast, rozmer 47 x 45 x 25 cm

ks

5

Škopek s úchytkou, objem 40 L, materiál plast, priemer
56 cm

ks

5

Kôš na bielizeň s úchytkou, materiál plast, 510 x 360 x
200 cm

ks

5

Lavór, objem 15 L, materiál plast, priemer 40 cm

ks

5

Tácky biele, materiál plast, rozmer 47,5 x 33,5 x 2 cm

ks

15

Kolískový nôž s dvoma čepeľami, čepeľ 2 x 23 cm

ks

1

Vareška drevená 1 m, hlava 10 x 16 cm

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Krájač zeleniny v kvalite CL52 2V Robot Coupe

- v kvalite CL52 2V Robot Coupe

Výkon

do 600 jedál / denne

Praktická kapacita

300 kg / hodina

Teoretická kapacita

400 kg / hodina

Dve rýchlosti

375 a 750 otáčok / min

Rozmer

36 x 34 x 69 cm

Príkon

900 W / 400 V

Výhody

- veľký plniaci otvor pre spracovanie objemných druhov zeleniny
ako sú napríklad kapusta

-

- k dispozícii je kompletný výber 50 diskov

-

- odnímateľná nádoba a veko pre jednoduché a rýchle čistenie

-

- patentový magnetický bezpečnostný systém Robot Coupe, brzda
motora zastaví stroj, akonáhle sa otvorí veko alebo prítlačná páka

-

- asynchronný motor pre intenzívne použivanie

Tyčový mixer v kvalite BOSCH MSM2650B

- slúži nie len ako mixér ale aj ako praktický mini sekáčik, a metla
na šľahanie

-

Príkon 600 W

-

nôž so 4 čeleľami

-

odnímateľná mixovacia noha je vyrobená z nerezu

-

nerezový nôž QuattroBlade so štyrmi britmi

-

mixovacia noha prispôsobená proti tvorbe striekancov

-

praktický mini sekáčik na bylinky a tvrdé suroviny

-

šľahacia metla pre vždy dokonale nadýchaný sneh

-

vhodný do horúcich omáčok a polievok

-

mixovacia nádoba s mierkou a uzáverom

-

jednoduché ovládanie

-

mixovacia noha sa zamkýna na rukoväti bajonetovým zámkom

Dĺžka kábla

120 m

Počet rýchlostí

1

Rozmery

385 x 60 x 60 mm

Hmotnosť

1,3 kg

Druh noža

4 nože, ušľachtilá oceľ

Príslušenstvo

nerezová mixovacia noha, odmerná mixovacia nádobka, šľahacia
metla, univerzálny drvič, 2x uzáver

Mraznička biela statická v kvalite HF - 600, objem 600 l,

Rozmer: 775 x 960 x 1890 mm (š h v)

Objem

600 l
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Chladenie

statické

Dvere

plné

Vonkajšie prevedenie

biela

Vnútorné prevedenie

biela

Prevádzková teplota

-10/-24°C

Chladivo

R404a

Elektronická chladiaca jednotka

-

Zámok

-

Max. teplota / vlhkosť okolia

+ 25°C / 60 % R.H.

Základné príslušenstvo

7 x rošt

Váha stolová, digitálna v kvalite ACS-6/15A

Rozmer: 330 x 330 x 110 mm (š h v)

Píkon elektro

10W/230 V

Rozmer plošiny

330 x 230 mm

Minimálna váživosť

40 g

Maximálna váživosť

15 kg

Dvojrozsahová - vážiaci dielik

od 40 g do 6 kg = 2 g; od 6 kg do 15 kg = 5 g

Displej

obojstranný

-

nulovanie, tara, výpočet ceny

-

zabudovaný akumlátor

-

6 pamäťových kláves

-

možnosť pripojiť k pokladnici cez rozhranie RS232

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
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..
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Kliešte na zákusky.jpg

Kliešte na zákusky.jpg

Krájač kociek.jpg

Krájač kociek.jpg

Krájač zeleniny.jpg

Krájač zeleniny.jpg

Mraziaca-skriňa-biela-statická.JPG

Mraziaca-skriňa-biela-statická.JPG
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Plátkovač.jpg

Plátkovač.jpg

Plátkovač 3 mm.jpg

Plátkovač 3 mm.jpg

Ručný mixér.jpg

Ručný mixér.jpg

Strúhač 1,5 mm.jpg

Strúhač 1,5 mm.jpg

Váha stolová.jpg

Váha stolová.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Školská jedáleň Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.07.2018 09:59:00 - 31.07.2018 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

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: 3 291,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 950,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.07.2018 11:30:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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