
Kúpna zmluva č. Z201922614_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Fábryho 44, Košice
Sídlo: Fábryho 44, 04022 Košice, Slovenská republika
IČO: 35546859
DIČ: 2021682443
IČ DPH:
Číslo účtu: SK 7956000000000504210001
Telefón: +421 904257964

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Elektroservis VV, s.r.o.
Sídlo: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44602731
DIČ: 2022753007
IČ DPH: SK2022753007
Číslo účtu: SK7109000000000562638786
Telefón: +421 905240715

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ
Kľúčové slová: elektrická výklopná panvica, škrabka na zemiaky, krájač zeleniny, príslušenstvo, hromadné 

stravovanie, inštalácia
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 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. Elektrická výklopná panvica

2. Škrabka na zemiaky

3. Krájač zeleniny

Položka č. 1: Elektrická výklopná panvica

Funkcia

Dodanie novej nepoužívanej elektrickej výklopnej panvice na tepelnú prípravu jedál, na varenie, vyprážanie, dusenie, 
smaženie jedál pre zariadenia hromadného stravovania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmery mm 800x700x85
0

Objem liter 57

Pracovna plocha m2 0,35

Výkon kW 10,8

Napätie V 400
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál celonerezové prevedenie

s manuálnym výklopom Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

s bezpečnostným termostatom Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

s nastaviteľnými nožičkami Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

plynulá regulácia teploty od 100 do 300°C Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

Položka č. 2: Škrabka na zemiaky

Funkcia

Dodanie novej nepoužívanej škrabky na zemiaky určenej na opracovanie zemiakov a koreňovej zeleniny pre zariadenia 
hromadného stravovania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmer mm 750x800x95
0

Príkon elektro W 600

Napätie V 400

Hmotnosť jednej náplne kg 20

Kapacita kg/ hod. 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál celonerezové prevedenie

Príslušenstvo - kompatibilné s dodanou škrabkou lapač šupiek a škrobu - rozmer 320 x 380 mm

Položka č. 3: Krájač zeleniny

Funkcia

Dodanie nového nepoužívaného krájača zeleniny určeného na spracovanie zeleniny na plátky, rezance, kocky a hranolky pre 
zariadenia hromadného stravovania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmer mm 365x463x64
8

Napätie V 230

Príkon kW 0,55

Produkcia kg/ hod. 100 - 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pohonná jednotka s jednofázovým napájaním s 
reguláciou otáčok Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

Materiál nerezová oceľ

Jednoduchá montáž a výmena strúhacích a rezacích 
kotúčov Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

Otvor na vkladanie má prítlačný piest s ochranným 
spínačom Dodaný tovar musí obsahovať túto položku

Základné príslušenstvo: 4 kotúče

Ďalšie príslušenstvo:

strúhací kotúč, plátky 1,5 mm 1 ks

strúhací kotúč, plátky 4,5 mm 1 ks

strúhací kotúč, plátky 5,5 mm 1 ks

na trenie surových zemiakov 1 ks

hranolkovač 8x8 mm 1 ks

hranolkovač 12x12 mm 1 ks
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kockovač 10x10x10 mm 1 ks

Základné a ďalšie príslušenstvo kompatibilné s dodaným krájačom zeleniny

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia personálu odborným zodpovedným zamestnancom.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia 
zmluvy.

Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného 
názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platným STN EN normami týkajúcimi sa 
predmetu zákazky.

Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v
SK alebo CZ jazyku.

Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ vyrozumel o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu Objednávateľa vopred pred 
ich dodaním.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného 
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa požadované kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať Objednávateľ možnosť tovar vrátiť 
Dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady Dodávateľa.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od Zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek technickej, alebo 
osobitnej požiadavky, sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, Objednávateľ tovar neodoberie a vystaví 
negatívnu referenciu.

Záručná doba 36 mesiacov.

Záručný a pozáručný servis poskytovaný do 48 hodín od zistenia poruchy na zariadení osobne technikom. Počas pozáručnej 
doby s bezplatným príjazdom a diagnostikou.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri dodaní tovaru sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre 
elektronické trhovisko (ďalej len „OPET“) a nasledovnými osobitnými požiadavkami.

Osobitné požiadavky Objednávateľa je nutné chápať ako súvislý text, pričom číslovanie textov je nemá vplyv na význam a 
uprednostnenie podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú Objednávateľom zadané.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice III
Obec: Košice - m. č. Dargovských hrdinov
Ulica: Fábryho 44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2019 08:00:00 - 30.08.2019 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: ks
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: 4 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 100,00 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 25.07.2019 13:26:01

Objednávateľ:
Základná škola Fábryho 44, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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