
Kúpna zmluva č. Z202117466_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrospotrebiče a pomôcky do kuchyne pre MŠ
Kľúčové slová: umývačka riadu, chladnička, vysávač, mikrovlnná rúra, rádiomagnetofón, naparovacia 

žehlička, tepovač kobercov, hrniec, džbán, odkvapkávač na príbory, odkvapkávač tanierov,
CPV: 39713100-4 - Umývačky riadu; 39711130-9 - Chladničky; 39711110-3 - Chladničky s 

mrazničkou; 39713430-6 - Vysávače prachu; 39713431-3 - Príslušenstvo k vysávačom 
prachu; 39711362-4 - Mikrovlné rúry; 32344200-8 - Rádioprijímače; 39713510-1 - 
Naparovacie žehličky; 39225720-8 - Džbány; 39225700-2 - Fľaše, džbány a fioly; 
39221100-8 - Kuchynské potreby; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39220000-0 - 
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre 
stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Umývačka riadu

2. Kombinovaná chladnička

3. Chladnička

4. Vysávač

5. Mikrovlnná rúra

6. Rádiomagnetofón s CD

7. Naparovacia žehlička

8. Tepovač kobercov

9. Nerezový hrniec s pokrievkou 9 l

10. Džbán s vrchnákom 1,5 l

11. Odkvapkávač na príbory

12. Odkvapkávač tanierov

Položka č. 1: Umývačka riadu
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Funkcia

Voľne stojaca umývačka riadu energetickej triedy A+++

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Voľne stojaca umývačka riadu v kvalite Whirlpool WFO 
3C33 6,5 X v energetickej triede A+++ ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- elektronická,  technológia 6.ZMYSEL

- šírka 60 cm

- spotreba vody na umývací cyklus 6,5 litrov

- programy: senzorový program, studené predumývanie, sklo, rýchle, eko, 
denné, nočné, intenzívne, dezinfekcia, samočistenie

- prídavné funkcie: zónové umývanie, horný alebo dolný kôš, posun štartu, prídavné 
pasívne Extra sušenie

Položka č. 2: Kombinovaná chladnička

Funkcia

Chladnička s mrazničkou umiestnenou hore

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Kombinovaná chladnička v kvalite Candy CDD 2145 
EHN ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- celkový objem 204 litrov

- objem chladiacej časti 163 litrov

- objem mraziacej časti 41 litrov

- mraziaca kapacita 2 kg/24 hodín

- hlučnosť 40dB

- rozmery výrobku v x š x h (mm) 1430 x 550 x 550

Položka č. 3: Chladnička

Funkcia

Jednodverová chladnička

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Jednodverová chladnička v kvalite Candy CHTL 482 WN
klimatickej triedy N-ST ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- celkový objem 88 l

- maximálna hlučnosť 39 dB

- rozmery výrobku v x š x h (mm) 850 x 480 x 450
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- spotreba energie za deň (kWh / 24 hod) 0,290

-ročná spotreba energie (kWh / rok) 106

Položka č. 4: Vysávač

Funkcia

Bezvrecúškový vysávač

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Bezvrecúškový vysávač v kvalite SENCOR SVC 1080TI ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- hmotnosť 4,9 kg

- hlučnosť 78 dB

- príkon 700 W

- Objem vrecka/nádoby na prach 3.5 l

Položka č. 5: Mikrovlnná rúra

Funkcia

Mikrovlnná rúra

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Mikrovlnná rúra v kvalite SENCOR SMW 1717WH ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- objem 17 l

- príkon 1200 W

- výkon 700 W

- hlučnosť 58 dB

- rozmery (v x š x h) 26 cm x 45 cm x 34 cm

- hmotnosť 10,5 kg

- priemer taniera 24,5 cm

- 5 úrovní mikrovlnného výkonu

Položka č. 6: Rádiomagnetofón s CD

Funkcia

Rádiomagnetofón s CD

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Rádiomagnetofón s CD v kvalite Panasonic 
RX-D55AEG-K ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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- kazetová mechanika

- CD prehrávač

- podpora CD-R/RW, podpora MP3

- výkon RMS 20 W

- USB port

-  FM/AM tuner

- Bluetooth

- 4 ekvalizéry funkcia Re-Master

- slúchadlový výstup

Položka č. 7: Naparovacia žehlička

Funkcia

Naparovacia žehlička

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Naparovacia žehlička v kvalite Philips GC2996/20 
PowerLife ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- hmotnosť 1,28 kg

- žehliaca plocha keramická

- príkon 2400 W

- objem nádržky 320 ml

- parný ráz 150 g/min.

- samočistenie

- bezpečnostné vypínanie

Položka č. 8: Tepovač kobercov

Funkcia

Viacúčelový vysávač pre suché aj mokré povrchy, šampónovanie

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Tepovač kobercov v kvalite Kärcher SE 5.100 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- hmotnosť 7,7 kg

- hlučnosť 77 dB

- dĺžka prívodového kábla 5 m

- príkon 1400 W

- sací výkon 40 W

Položka č. 9: Nerezový hrniec s pokrievkou 9 l

Funkcia
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Nerezový hrniec s pokrievkou 9 l s možnosťou používania na všetky typy varných dosiek vr. indukcie.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Nerezový hrniec s pokrievkou 9 l ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- rozmery hrnca - priemer 28 cm, výška 20,5 cm

- sklenená pokrievka

- nerezový knob i držadlá

- vonkajšia i vnútorná povrchová úprava lesk

Položka č. 10: Džbán s vrchnákom 1,5 l

Funkcia

Džbán s vrchnákom 1,5 l z umelej hmoty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Džbán s vrchnákom 1,5 l z umelej hmoty ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 11: Odkvapkávač na príbory

Funkcia

Odkvapkávač na príbory z umelej hmoty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Odkvapkávač na príbory z umelej hmoty ks 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 12: Odkvapkávač tanierov

Funkcia

Odkvapkávač tanierov z umelej hmoty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Odkvapkávač tanierov z umelej hmoty ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto 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..
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Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Foto č. 3 Chladnička.jpg Foto č. 3 Chladnička.jpg

Foto č. 1 Umývačka riadu.jpg Foto č. 1 Umývačka riadu.jpg

Foto č. 2. Kombinovaná chladnička_.jpg Foto č. 2. Kombinovaná chladnička_.jpg

Foto č. 4 Vysávač.jpg Foto č. 4 Vysávač.jpg

Foto č. 5 Mikrovlnná rúra.jpg Foto č. 5 Mikrovlnná rúra.jpg

Foto č. 11 Odkvapkávač na príbory.doc Foto č. 11 Odkvapkávač na príbory.doc

Foto č. 6 radiomagnetofon s CD.jpg Foto č. 6 radiomagnetofon s CD.jpg

Foto č. 10 Džbán s vrchnákom.doc Foto č. 10 Džbán s vrchnákom.doc

Foto č. 8 Tepovač kobercov.jpg Foto č. 8 Tepovač kobercov.jpg

Foto č. 12 Odkvapkávač taniera.doc Foto č. 12 Odkvapkávač taniera.doc

Foto č. 9 Nerez hrniec s pokrievkou 9 l.doc Foto č. 9 Nerez hrniec s pokrievkou 9 l.doc

Foto č. 7 Naparovacia žehlička.jpg Foto č. 7 Naparovacia žehlička.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Ul. Eötvösa 64 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.08.2021 15:00:00 - 06.09.2021 15:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 633,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 160,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117466

V Bratislave, dňa 20.08.2021 15:36:01

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

Dodávateľ:
GIEGO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117466


Zákazka


Identifikátor Z202117466


Názov zákazky Elektrospotrebiče a pomôcky do kuchyne pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311223


Dodávateľ


Obchodný názov GIEGO s.r.o.


IČO 51055724


Sídlo Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 02744, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 19.8.2021 8:48:10


Hash obsahu návrhu plnenia CCzwgQYl36mq3LctphGXq7OFG85Jhe/yhZ1jYNe94Us=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Whirlpool WFO 3C33 6,5 X, Candy CDD 2145 EN, Candy CHTL 482 WN, SENCOR SVC 1086TQ,
SENCOR SMW 1717WH, Philips AZB 798T/12, Philips GC2996/20 PowerLife, Kärcher SE 5.100,
Banquet Hrniec nerezový LIVING 9 l, džbán Banquet 1,5l, Odkvapkávač na príbory, Odkvapkávač
tanierov


Prílohy:
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