
Kúpna zmluva č. Z20224369_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: Gastromarket Tatry, s.r.o.
Sídlo: 8. Mája 44/848, 05971 Ľubica, Slovenská republika
IČO: 44733135
DIČ: 2022822285
IČ DPH: SK2022822285
Bankové spojenie: IBAN: SK6475000000004008500614
Telefón: 0903410050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nerezový kuchynský nábytok pre MŠ
Kľúčové slová: nerez, pracovný stôl, regálová zostava,
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 

a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 
39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie; 39172000-8 - Pulty; 39312200-4 - 
Zariadenia závodných jedální; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39221000-7 - Kuchynské vybavenie

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nerezový pracovný stôl

2. Nerezový pracovný stôl

3. Regálová zostava mriežková

Položka č. 1: Nerezový pracovný stôl

Funkcia

Nerezový nábytok do kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nerezový pracovný stôl s jednou policou a zadným 
lemom ks 1

- nosnosť (kg) kg 150 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál nerezová oceľ

Rozmery (š x h x v) 600 mm x 600 mm x 850 mm

Pracovná doska - nerezová so zahnutými okrajmi
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Rohy zvárané a leštené (bez ostrých hrán)

Pracovný list posilnený dvoma mostami

Nohy a spodná polica z nehrdzavejúcej ocele - výška police nie je nastaviteľná

Výškovo nastaviteľné nohy - nohy štvorcové 40 x 40 mm

Položka č. 2: Nerezový pracovný stôl

Funkcia

Nerezový nábytok do kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nerezový pracovný stôl s jednou policou a zadným 
lemom ks 1

- nosnosť (kg) kg 150 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál nerezová oceľ

Rozmery (š x h x v) 800 mm x 600 mm x 850 mm

Pracovná doska - nerezová so zahnutými okrajmi

Rohy zvárané a leštené (bez ostrých hrán)

Pracovný list posilnený dvoma mostami

Nohy a spodná polica z nehrdzavejúcej ocele - výška police nie je nastaviteľná

Výškovo nastaviteľné nohy - nohy štvorcové 40 x 40 mm

Položka č. 3: Regálová zostava mriežková

Funkcia

Nábytok do kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Regálová zostava mriežková ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery - š x h x v 1220 mm x 460 mm x 1800 mm

Materiál: z oceľového drôtu, pochrómovaný

Mriežkové police výškovo prestaviteľné v jemne odstupňovanom 25 mm rastri

- materiál mriežkovej police: 3-násobne poniklované a pochrómované,

- počet políc 4

- nosnosť police 100 kg

Regálový stĺpik v priemere 25 mm

- materiál stĺpika: 3-násobne poniklované a pochrómované,

- ľahká montáž zoskrutkovaním

Vrátane koncových krytiek a vyrovnávacích skrutiek, na 
vyrovnávanie nerovností podlahy až do 20 mm.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravných,  manipulačných  a montážnych nákladov súvisiacich s dovozom na miesto plnenia. Tovar žiadame dodať
zmontované.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, úžitkové a funkčné vlastnosti uvedené v 
špecifikácii.
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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..

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.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúce splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov  a s 
uvedením cien v € bez DPH aj s DPH.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom.

Objednávateľ požaduje záruku 24 mesiacov.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru nevyhovujúceho opisu, 
tento tovar neprevziať.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Pracovny-stol-nerezovy.jpg Pracovny-stol-nerezovy.jpg

Regál mriežkový 1220x460x1800 mm.pdf Regál mriežkový 1220x460x1800 mm.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ s VJM Ul. františkánov 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.05.2022 09:00:00 - 03.06.2022 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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 541,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 650,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224369

V Bratislave, dňa 16.05.2022 08:38:02

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

Dodávateľ:
Gastromarket Tatry, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224369


Zákazka


Identifikátor Z20224369


Názov zákazky Nerezový kuchynský nábytok pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/323467


Dodávateľ


Obchodný názov Gastromarket Tatry, s.r.o.


IČO 44733135


Sídlo 8. Mája 44/848, Ľubica, 05971, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.5.2022 7:15:41


Hash obsahu návrhu plnenia fJ8deCG8500OBbiwG9smT/nCbSJ6vTRQT1oo5HCnJ1U=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
OPCP2208142.pdf










Gastromarket Tatry s.r.o.



8.mája 44



059 71   Ľubica



IBAN/SWIFT: SK64 7500 0000 0040 0850 0614 / CEKOSKBX



DIČ: 2022822285     IČ DPH: SK2022822285



Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov



Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  21539/P



Spôsob dopravy: Prepravkou



Forma úhrady: p.p.      



CENOVÁ PONUKA č. CP2208142 



zo dňa: 9. 5. 2022



Odberateľ:



Námestie generála Klapku č. 1 



Stredisko: 0     Zákazka: 0              



Mesto Komárno                                     



Dodávateľ:



Ponúkame MJPočet Zľava%DPH
Cena MJ 



bez DPH 



Celkom



bez DPH 



Tel.: 035/2851 223                         Fax:                               



DIČ: 2021035731           IČ DPH: SK2021035731  



94501  Komárno                       



Telefón: 00421903410050   Fax: 



Vystavil: Nast./Program/Uživ.



E-mail.: ildiko.pinterova@komarno.sk                                                                                                                                                                                                                                     



E-mail: info@gastrotatry.sk



Pracovný stôl s policou 600x600x850mm 980046060 12,50%156,00 20% 136,50ks1,000



Pracovný stôl s policou 600x600x850mm, Pracovný stôl s policou STALGAST® - montovateľný pracovný stôl z nerezu



AISI 445 - vystužená pracovná plocha s lemom a s policou - rozmery:600x600x850mm



Pracovný stôl s policou 800x600x850mm 980046080 12,50%169,00 20% 147,88ks1,000



Pracovný stôl s policou 800x600x850mm, Pracovný stôl s policou STALGAST® - montovateľný pracovný stôl z nerezu



AISI 445 - vystužená pracovná plocha s lemom a s policou - rozmery:800x600x850mm



Regál pochrómovaný 122x45x180 cm S680122 12,40%222,00 20% 194,47ks1,000



Regál pochrómovaný, šírka 1220 mm, hĺbka 455 mm,  výška 1800 mm, možnosť nastaviť výšku políc, pozostáva zo 4



políc a 4 stĺpikov, nosnosť jednej police až 250 kg



Doprava 100,00 20% 100,00ks1,000



68,15Zľava za položky celkom:



694,62Celkom k úhrade  EUR



CelkomDPHZáklad DPHRozpis DPH



694,62115,77578,85V sadzbe 20%



Súčet 694,62115,77578,85
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Ponúkame (pokračovanie) MJPočet Zľava%DPH
Cena MJ 



bez DPH 



Celkom



bez DPH 



#YCM1900161-6, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



razítko, podpis razítko, podpis



Potvrdenie cenovej ponuky



Dátum



Platnosť ponuky do
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