
Kúpna zmluva č. Z201936428_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
Kľúčové slová: príbor - nôž, tanier plytký, váho plošinová, váha stolová, misa, hrnec nerezový, panvica, lis 

na citrusy, chladič nápojov podvozok pod prepravky
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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kuchynské potreby

Funkcia

Kuchynské potreby

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

príbor - nôž v kvalite 1/8 ks 400

príbor - vidlička v kvalite 1/8 ks 400

príbor lyžica v kvalite 1/8 ks 400

tanier plytký v kvalite OFELIA ks 400

váha plošinová ks 1

váha stolová ks 1
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misa = kotlík nerezový kónický na podstave s ušami 
priemer 50 cm a objem 30 litrov ks 3

misa = kotlík nerezový kónický, priemer 46 a objem 22L ks 3

hrnec nerezový s pokrievkou 3 litrový ks 1

hrnec nerezový s pokrievkou 4 litrový ks 1

kastról nerezový s pokrievkou 4 litrový ks 2

Kvalitná panvica s keramickým povrchom GEM 28 cm je
vyrobená z kvaltinej zliatiny a je vybavená unikátnym 
viacvrstvovým keramickým povrchom. Odnímateľná 
rukoväť.

ks 1

euro paleta plastová rozmer 1200 x 1000 x 150 mm ks 5

euro paleta plastová rozmer 1200 x 800 x 150 mm ks 5

lis na citrusy elektrický, 980 otáčok/min., horná časť s 
pákou zabezpečuje ľahké a bezpečné ovládanie, 
odnímateľná miska a lisovacia časť z nerezovej ocele, 
rozmer: 28 x 20 x 47 cm, napätie: 230 V, Príkon 0,23 
kW, výkon 160 W, objem: 0,75l,hlučnost: 68 dB(A)

ks 1

chladič nápojov 2 x 12L, rozmer: 360 x 470 x 570 mm 
(šxhxv), príkon elektro: 0,35 kW/230V, počet nádob: 2, 
objem nádoby: 2x12 l , konštrukcia z nerezovej ocele, 
elektrický chladiací systém, hermeticky uzavretý 
kompresor, pádlový systém, samostatné ovládanie 
každej nádoby.

ks 1

podvozok pod prepravky ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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 Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

chladič nápojov.jpg chladič nápojov.jpg

podvozok pod prepravky.jpg podvozok pod prepravky.jpg

lis.jpeg lis.jpeg

euro paleta plastová.jpg euro paleta plastová.jpg

panvica.png panvica.png

misa = kotlík.jpg misa = kotlík.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Školská jedáleń, Komenského 3, Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2019 14:32:00 - 23.12.2019 14:33:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 3 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 590,00 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 02.12.2019 15:36:02

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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