Kúpna zmluva č. Z201829503_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:

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kuchynské potreby pre ŠJ_84

Kľúčové slová:

Umývačka skla a riadu, zmäkčovač vody, podstavec pod umývačku riadu, regál, kôš
plastový na príbory a taniere

CPV:

39241120-0 - Kuchynské nože; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre
stravovacie zariadenia; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39314000-6 - Priemyselné
vybavenie kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kuchynské potreby pre ŠJ

Funkcia
Kuchynské potreby pre ŠJ
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

Umývačka skla a riadu I 50 ET bez odpadového
čerpadla

ks

1

Zmäkčovač vody, manuálny LT - 12

ks

1

Podstavec pod umývačku riadu, rozmer 60 x 60 x 50 cm

ks

1

Regál + 4 police, 120 x 61 x 180 cm

ks

1

Regál + 4 police; 150 x 61 x 180 cm

ks

1

Kôš plastový na taniere R BASE PV; 500 x 500 x 100

ks

3
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Minimum

Maximum

Presne

Kôš plastový na príbory R BASE PO; 500 x 500 x 101

ks

3

Kôš plastový univerzálny R BASE; 500 x 500 x 102

ks

10

Vozík na koše; 55 x 55 x 92 cm

ks

1

Doska na krájanie, plast, červená; 53 x 32,5 x 2 cm

ks

2

Doska na krájanie, plast, modrá; 53 x 32,5 x 2 cm

ks

2

Doska na krájanie, plast, hnedá; 53 x 32,5 x 2 cm

ks

2

Doska na krájanie, plast, zelená; 53 x 32,5 x 2 cm

ks

2

Doska na krájanie, plast, žltá; 53 x 32,5 x 2 cm

ks

2

Stojan na dosky

ks

1

Nôž V6.7603 univerzálny - na zeleninu VICT; 8 cm

ks

6

Nôž na surové mäso, červený, VICTORINOX, 18 - 22
cm

ks

3

Nôž na mäso hnedý, VICT.; 18 - 20 cm

ks

3

Kvalitný kuchynský nôž, 20 - 22 cm

ks

3

Tyčový ručný mixer v kvalite FIMAR set

ks

1

Varnica 10 L, lakovaná, bez vnútornej vložky

ks

8

Varnica 5 L, lakovaná, bez vnútornej vložky

ks

8

Varnica 10 litrová, nerez

ks

2

Varnica 5 litrová, nerez

ks

2

Termobox FRONT modrý

ks

2

Nerezový pracovný stôl bez zadného lemu, 100 x 70 x
75 cm

ks

2

Ocieľka diamantová plochá na nože VICTORINOX

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Umývačka skla a riadu I 50 ET

rozmer 575 x 600 x 820 mm (š h v)

-

príkon elektro: 5,4 kW / 400 V

-

kapacita: 60 / 30 / 20 košov / h

-

cyklus: 60´´, 120´´ , 180´´

-

rozmer koša: 500 x 500 mm (š h)

-

maximálna vstupná výška: 365 mm

-

prevedenie: jednoplášťová

-

dvojplášťové dvere

-

spotreba vody: 2,7 l / cyklus

-

bojler: tlakový

-

horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená

-

elektronické ovládanie

-

samočistiaci program

-

počítadlo umývacích cyklov

-

autodiagnostický systém detekcie závad

-

termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP

-

účinný filtračný systém

-

dávkovač umývacieho prostriedku: ÁNO

-

dávkovač oplachovacieho prostriedku: ÁNO

-

odpadové čerpadlo: NIE

Základné príslušensntvo

kôš na taniere, kôš na poháre, kôš na príbory NIE box, RM
umývací prostriedok 12 kg, RM oplachový prostriedok 10 kg
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Zmäkčovač vody manuálny LT - 12 - Kvalitný
zmäkčovač vody - Manuálny LT12, dvojkohútový,
kapacita: 1500 litrov vody / 30 ° f, spotreba soli na 1
regeneračný cyklus: 1,5 kg, teplota vody: min. + 8 ° C /
max + 25 ° C, 2 kohúty s priemerom 3/8 ", objem 12
litrov, objem živice: 9,0 litra. Slúži na TECHNICKÉ účely
použitia.

-

Zmäkčovač vody slúži na filtrovanie vody od sodíkových
solí, ktoré sú prítomné v pitnej vode. Voda prechádza
aktívnou náplňou zmäkčovača a filtruje sa tu od
sodíkových solí, ktoré sú priťahované katiónovou
aktívnou vrstvou. Po čase sa táto vrstva nasýti a preto je
nevyhnutné ju regenerovať, aby si uchovala požadované
vlastnosti.

-

Regenerácia je mimoriadne dôležitá pre účinnosť a
životnosť zmäkčovača, ktorá ak sa vykonáva v
predpísaných intervaloch zachováva schopnosť filtrovať
prechádzajúcu vodu.

-

Regál + 4 police

chrómovaný regál vhodný do kuchýň

-

roštované police s nosnoťou 120 kg je možné využiť aj pre
skladovanie nebalených potravín

-

oceľová konštrukcia a police sú povrchovo upravené
chrómovaním, nehrdzavejúce

-

rýchla a jednoduchá montáž, police sa nasúvajú na stojky a
pomocou plastových násadiek sa fixujú vo zvolenej polohe

-

na regál žiadame montovať protišmykový materiál, nakoľko regál
bude stáť na kachličkovej podlahe

-

dodať 2 háky na jednu policu v tvare S, nakoľko žiadame pri
montáži spojiť dva regále k sebe do rohu

-

regál žiadame zložiť do 24 hodín od dodania

Tyčový ručný mixer v kvalite FIMAR set

dĺžka tyče 400 mm

-

dĺžka šľahača 350 mm

-

možnosť regulácie otáčok

-

odnímateľná tyč

-

1,4 kg

-

1100 otáčok / min

-

prípojka 230 V - 400 W

-

mixér žiadame dodať s tyčou aj šlahacím nádstavcom

Varnica lakovaná bez vnútornej vložky

objem 10 litrov

-

priemer 270 mm

-

výška 420 mm

-

vonkajší plášť - náter komaxit

-

gumové tesnenie

-

Varnice s lakovaným 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 oceľového plášta s
povrchovou úpravou - 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.

Termoport

vonkajší rozmer 440 x 640 x 480 mm (š h v)

-

vnútorný rozmer 335 x 540 x 360 mm (š h v)
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kapacita

4 x GN 1/1 - hl. 40 alebo

-

3 x GN 1/1 - hl. 65 alebo

-

2 x GN 1/1 - hl. 100 + GN 1/1 - hl. 65 alebo

-

2 x GN 1/1 - hl. 150 alebo

-

1 x GN 1/1 - hl. 200 + GN 1/1 - hl. 100

-

čelné dvere so silikónovým tesnením

-

objem 63 litrov

-

rozsah teplôt -30°C až + 100 °C

-

váha 11 kg

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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Pri dodaní umývačku riadu nasadiť na podstavec, uložiť na potrebné miesto, namontovať, odskúšať, poučiť kuchárky s
manipuláciou stroja. Ak sa vyskytne chyba, alebo umývačka riadu sa pokazí, závadu žiadame odstrániť do 24 hodín.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

1_umyvacka_I50.jpg

1_umyvacka_I50.jpg

2_Zmäkčovač vody.jpg

2_Zmäkčovač vody.jpg

3_podstavec-pod-umyvacku-riadu.jpg

3_podstavec-pod-umyvacku-riadu.jpg

4_regál + 4 police.jpg

4_regál + 4 police.jpg

6_Kôš plastový.jpg

6_Kôš plastový.jpg

7_Kôš plastový na taniere.jpg

7_Kôš plastový na taniere.jpg

9_Vozík na koše.jpg

9_Vozík na koše.jpg

11_doska-na-krajanie.jpg

11_doska-na-krajanie.jpg

16_Stojan na dosky.jpg

16_Stojan na dosky.jpg

23_termos-varnica-5l.jpg

23_termos-varnica-5l.jpg

22_termos-varnica-10l.jpg

22_termos-varnica-10l.jpg

23_varnica 5l nerezová.jpg

23_varnica 5l nerezová.jpg

23_Varnica 10l nerezová.jpg

23_Varnica 10l nerezová.jpg

26_Termobox.JPG

26_Termobox.JPG

26a)Termoport.jpg

26a)Termoport.jpg
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28_Ocieľka diamantová.jpg

28_Ocieľka diamantová.jpg

27_Nerezový stôl bez zadnélo lemu.jpg

27_Nerezový stôl bez zadnélo lemu.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Školská jedáleň Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.07.2018 15:15:00 - 31.07.2018 15:15:00

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: 4 083,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 900,00 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 16:10:01
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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