
Kúpna zmluva č. Z201714385_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
Sídlo: M.R.Štefánika 432, 01303 Varín, Slovenská republika
IČO: 37810944
DIČ: 2021643888
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5756000000000388583002
Telefón: 0911221994

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Radoslav Kubáň
Sídlo: Lúky 17, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 45248559
DIČ: 1072370739
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0903620068

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nový elektrický konvektomat  s bojlerovým vyvíjačom pary 10 x GN 1/1
Kľúčové slová: konvektomat 
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 špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Zariadenie na prípravu jedál v školskej jedálni

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nový elektrický konvektomat  s  bojlerovým vyvíjačom 
pary s kapacitou 10 x GN 1/1 ks 1

Celkový príkon konvektomatu kW 17,5 

Napájacie napätie V 400

Frekvencia siete Hz 50 60

VARNÉ REŽIMY: konvenčný ohrev - horúci vzduch °C 300

VARNÉ REŽIMY: para °C 130

VARNÉ REŽIMY: kombinovaný cyklus para-pečenie °C 250

VARNÉ REŽIMY: regenerácia para + ohrev °C 250

trojrýchlostný ventilátor počet 1
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predstavené automatické umývacie programy rôznej 
intenzity podľa znečistenia počet 4

Plnoautomatický cyklus čistenia množstvo 1

bojlerový vyvíjač pary ks 1

Pokrmová sonda v štandardnej výbave s počtom 
aktívnych bodov množstvo 1

Tukový filter pre daný konvektomat, vyhotovenie nerez ks 1

Zmäkčovač vody automatický ks 1 

 sprcha ku konvektomatu ks 1

Podstavec pod konvektomat - s rozmermi vhodnými pre 
kupovaný konvektomat a lištami pre 10xGN 1/1, 
celonerezové vyhotovenie 

ks 1

Pojazdný regál na gastronádoby GN 1/1 , 15 zásuvov na
gastronádoby GN 1/1 ks 1

Gastronádoby smaltované  GN 1/1 65mm ks 20

Perforované gastronádoby GN 1/1 100mm ks 15

Gastronádoby standart  GN 1/1 100mm ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

nový elektrický konvektomat s funkčným bojlerovým 
vyvíjačom pary áno

repasovaný nie

Eco delta pečenie pre prípravu veľkých kusov mäsa áno

Automatické meranie a regulácia vlhkosti pomocou 
technológie By-Pass alebo ekvivalentnej áno

predohrev áno

1/2 otáčky ventilátora, pulzné otáčky áno

automatické schladenie, automatické predhrievanie, 
odsunutý štart áno

automatický systém nasávania a predhrievania 
vstupujúceho vzduchu a následného rozvodu pomocou 
bi-funkčného ventilátoru pomocou technológie 
AIR-O-FLOW alebo ekvivalentnej

áno

regulácia vlhkosti pomocou By Pass technológie alebo 
ekvivalent áno

automatický systém umývania komory, prednastavené 
umývacie programy - systém AIR - O - CLEAN alebo 
ekvivalent

áno

automatické predhrievanie a schladzovanie áno

oneskorený štart, pauza, polovičný výkon áno

možnosť varenia/pečenia v dvoch fázach s oddeleným 
nastavením áno

dvojité dverové sklo a atermickou vrstvou, halogénové 
osvetlenie komory, displej ukazujúci nastavené a 
aktuálne hodnoty teploty a času a ďalšie aktuálne 
parametre

áno

bojlerový vyvíjač pary áno

vnútorné vodiace lišty s rozostupom 65 mm áno

Celonerezová konštrukcia s komorou áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín , 
kuchyňa-ul. A.Bernoláka 473, 013 03 Varín

Vrátane inštalácie na mieste plnenia -Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M.R.Štefánika 432, 013 03 Varín,  
kuchyňa-ul. A.Bernoláka 473, 013 03 Varín

Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti  zmluvy predloží kupujúcemu dokument s technickou špecifikáciou  
ponúkaného výrobku, ktorý bude predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického 
prúdu - zapojenia. V dokumente musia byť explicitne uvedené všetky požadované technické vlastnosti a ich plnenie. Ponúkaný
výrobok musí spĺňať všetky požadované technické vlastnosti. Za nedodržanie špecifikácie máme právo odstúpiť od zmluvy a 
vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu.

Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu aj originálny prospekt ponúkaného výrobku 
priamo od výrobcu ponúkaného výrobku, z ktorého bude možné kupujúcim overiť všetky požadované technické vlastnosti a ich
plnenie. Za nedodržanie špecifikácie máme právo odstúpiť od zmluvy a vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu v systéme 
EKS, ktorú zašleme aj na UVO. 

Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude
v mene dodávateľa vykonávať bezplatný servis ponúkaného výrobku počas záručnej doby. 

termín dodania a inštalácie konvektomatu  - najneskôr do 2 pracovných  dní od účinnosti zmluvy

Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy do 2 dní od uzavretia zmluvy.

Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky.

Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú 
cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH.

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky. Nový pre tento účel znamená vyrobený v roku 2016. 
Dodávateľ je povinný najneskôr 3 dni pred dodaním doručiť kupujúcemu doklad od výrobcu zariadenia, z ktorého bude zrejmý 
dátum výroby zariadenia v roku 2016.

V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si 
vyhradzuje právo tovar neprebrať.

Dodávateľ je povinný odovzdať tovar na mieste plnenia len poverenej osobe objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku tovaru a 
podpíše protokol o prevzatí tovaru.

Objednávateľ požaduje spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, odovzdanie vyhlásenia o zhode 
alebo certifikátu. Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a  údržbu) v slovenskom alebo
českom jazyku.

Technologické zaškolenie obslužného personálu (kuchárov) - 9 osôb v rozsahu min. 3 hodiny s písomným potvrdením o 
zaškolení odborne spôsobilou osobou.

Technické zaškolenie pre údržbu v rozsahu 1 hodiny odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o zaškolení.

Vystavenie montážnych a revíznych správ ku konvektomatu k termínu jeho montáže.

Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry bude povinne potvrdený dodací list.

Splatnosť faktúry musí byť min.  30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Servisný zásah do 24 hod. od nahlásenia poruchy.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať materiál v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

Kúpna cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, náklady na dopravu  s  montáž tovaru  a zaškolením 
personálu.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Objednávateľ požaduje 24 mesačná záruku + 24 mesačný bezplatný záručný servis.Poskytnutie bezplatného záručného 
servisu sa týka vrátane dopravy na miesto servisu minimálne počas 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

V záručnej dobe v prípade nemožnosti odstránenia poruchy na mieste, rsp. do 14 dní, bude objednávateľovi poskytnutá 
náhradná technológia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Varín
Ulica: M.R.Štefánika 432

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.04.2017 09:36:00 - 06.04.2017 09:36:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 800,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.03.2017 10:26:01

Objednávateľ:
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Radoslav Kubáň
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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