
Kúpna zmluva č. Z201921747_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia, Slovenská republika
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
IČ DPH: SK2020424329
Číslo účtu: SK 90 8180 0000 0070 0048 3980
Telefón: 0435864194

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tatria plus, s.r.o.
Sídlo: Prídavky 280/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 43946411
DIČ: 2022525164
IČ DPH: SK2022525164
Číslo účtu: SK47 1100 0000 0026 2312 8560
Telefón: 0905644845

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Gastrozariadenia do školskej jedálne
Kľúčové slová: elektrická pec trojrúrová, sporák kombinovaný
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sporák kombinovaný SPE 940 SC

2. Elektrická pec trojrúrová PCE 930 SC

Položka č. 1: Sporák kombinovaný SPE 940 SC

Funkcia

zariadenie na prípravu jedál v školskej jedálni

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

horák ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmery 900 x 900 x 900 mm (šxhxv)

prevedenie celonerezové

horák (4 ks) s termopoistkou (1 x 3,7 kW, 2 x 4,8 kw, 1 x 7 kW)

rúra teplovzdušná GN2/1 (3x zásuv)

rozmer rúry GN2/1 650 x 530 mm

príkon rúry 4,1 kW / 400 V
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rúra statická + samostatne ovládateľný ventilátor 1 ks  - 
teplovzdušná áno

zvuková signalizácia, 60 min. časovač áno

regulácia 50 - 320 °C

príkon plyn celkom 20,3 kW/400 V

príslušenstvo plech, mriežka, kľúč uzáveru plynu, redukčný krúžok

Položka č. 2: Elektrická pec trojrúrová PCE 930 SC

Funkcia

zariadenie na prípravu jedál v školskej jedálni

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmery 900 x 900 x 1710 mm

3 x elektrická rúra statická + teplovzdušná áno

rozmer rúry pre GN 2/1 áno

prídavný ventilátor, 3 vsuvy / sekcia áno

zvuková signalizácia, IP 41, horné a dolné teleso áno

konštrukcia nastaviteľné nohy, celonerezová, výklopné telesá

dvierka plné, rozostup 85 mm, nerezové madlo áno

príkon 12,3 kW / 400V, 3 x 4,1 kW/400V

3x pracovný termostat : 50 až 320 °C áno

príslušenstvo áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

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..

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

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

Záručný servis poskytovaný do 48 hodín od zistenia poruchy na zariadení osobne technikom.

Verejný obstarávateľ  má právo neprevziať tovar, ak nebude dodržaná technická špecifikácia predmetu zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 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: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Jelšavská 404

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.07.2019 11:17:00 - 20.08.2019 11:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

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: 4 150,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 980,00 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 15.07.2019 12:06:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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