
Kúpna zmluva č. Z201920710_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
Sídlo: 17. novembra 31, 08301 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 36158143
DIČ: 2021368470
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2802000000001628942559
Telefón: 0514521840

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROGASTROP s.r.o.
Sídlo: Čergovská 10, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44137761
DIČ: 2022594453
IČ DPH: SK2022594453
Číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 1335 2724
Telefón: 0908980093

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dovybavenie školskej jedálne gastrozariadeniami
Kľúčové slová: elektrický konvektomat, elektrický kotol, škrabka zemiakov, odsávač pár, zmäkčovač vody, 

gastronádoby
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. Elektrický poloautomatický konvektomat

2. Podstavec pod konvektomat

3. Gastronádoby do konvektomatu

4. Elektrický kotol s okrúhlym duplikátorom

5. Zmäkčovač vody automatický

6. Škrabka zemiakov lakovaná

7. Digestor priestorový nerezový

Položka č. 1: Elektrický poloautomatický konvektomat

Funkcia

Zariadenie na prípravu 300 až 600 jedál pre stravníkov školskej jedálne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Napätie V 400

Príkon kW 32 37
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Šírka cm 105 115

Hĺbka cm 95 100

Výška cm 100 110

Rozpätie medzi vsunmi pre gastronádoby cm 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kapacita 10xGN2/1 alebo 20xGN1/1

Tvorba pary nástrekom

Ovládanie digitálny displej

Materiál komory nerez AISI 316

5 prevádzkových režimov varenie v pare, horúci vzduch, kombinácia pary a horúceho 
vzduchu, vysmážanie, cukrárenské úpravy a finishing

Možnosť výberu z vlastnej kuchárky požaduje sa

Pečenie od 30 do 300°C

Privlhčovanie od 120 do 250°C

Parný generátor požaduje sa

5 spôsobov regulácie ventilátora vzduchu požaduje sa

Aktívne riadenie klímy - ClimaPlus požaduje sa

Možnosť polovičného výkonu požaduje sa

Dvierka dvojité sklo, ľahko rozoberateľné pre potreby čistenia

Automatické umývanie požaduje sa

Automatické merania teploty pomocou teplotnej sondy požaduje sa

Servisný diagnostický systém požaduje sa

Halogénové osvetlenie varného priestoru požaduje sa

Odvápňovací systém požaduje sa

Položka č. 2: Podstavec pod konvektomat

Funkcia

Podstavec pod konvektomat s vyššie uvedenou špecifikáciou (položka č. 1)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Gastronádoby do konvektomatu

Funkcia

Gastronádoby do konvektomatu s vyššie uvedenou špecifikáciou (položka č. 1)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Gastronádoby smaltované GN2/1 - 650x530x65 mm ks 4

Gastronádoby nerezové GN1/1 - 530x325x65 mm ks 6

Gastronádoby nerezové perforované GN2/1 - 
650x530x65 mm ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Elektrický kotol s okrúhlym duplikátorom

Funkcia

Príprava jedál pre stravníkov školskej jedálne
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Príkon kW 18

Napätie V 400

Využiteľný objem kotla l 150

Rozmery cm 90x90x90

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál duplikátora nerezová oceľ AISI 316

Pracovná doska prelisovaná, hrúbka 3 mm

Konštrukcia zariadenia nerez AISI 304

Dynamická regulácia - precízne varenie požaduje sa

Integrované napúšťanie studenej vody požaduje sa

Typ ohrevu nepriamy

Typ vykurovania 2 nezávislé ohrevné telesá

Riadené a zapínanie a vypínanie kotlov požaduje sa

Rýchly ohrev nádrže požaduje sa

Nízkotlaková generácia pary v duplikátore požaduje sa

Zadné zavesenie pántov a vyvážené veko požaduje sa

Prívod vody studená voda + teplá voda 1/2"

Výpustný ventil štandardný 2"

Položka č. 5: Zmäkčovač vody automatický

Funkcia

Automatická úprava tvrdosti vody

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Objem l 8

Max. odporúčaný prietok l/hod 1400

Vstupná teplota vody °C 8 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektronická riadiaca LCD jednotka s optickoakustickou 
signalizáciou nedostatku soli požaduje sa

Regenerácia tabletovou soľou požaduje sa

Nastavenie regenerácie na dni v týždni požaduje sa

Automatický program dezinfekcie živice požaduje sa

Zabudovaný by-pass mixer požaduje sa

Položka č. 6: Škrabka zemiakov lakovaná

Funkcia

Čistenie zemiakov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Napätie V 400

Kapacita kg 40

Výkon kg/hod 450
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Čas čistenia min 1,5 3

Rozmer cm 78x88x99

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie lak

Položka č. 7: Digestor priestorový nerezový

Funkcia

Účinné odsávanie pár vznikajúcich pri príprave jedál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 1

Napätie V 230

Dĺžka mm 2000

Hĺbka mm 1300

Výška mm 400

Hrúbka plechu mm 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál potravinársky nezávadná oceľ STN 17241

Vývod odsávania hore

Nerezové štrbinové filtre tuku požadujú sa

Vrátane osvetlenia požaduje sa

Vrátane ventilátora odsávania požaduje sa

Možnosť regulácie otáčok požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Záručná doba na zariadenia: 24 mesiacov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 5 osôb s písomným potvrdením o zaškolení

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľ kópie technickej dokumentácie výrobkov, ktoré budú predmetom 
dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia.

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky. Všetky parametre sú považované za minimálne. V prípade, 
ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo 
tovar neprebrať a od zmluvy odstúpiť.

Súčasťou dodávky musí byť návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, certifikát o zhode, záručný list

Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje inštalovať dodané technické
zariadenie v SR a certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje vykonávať autorizovaný záručný aj pozáručný servis v SR. Montáž 
zariadení uskutočnia technici certifikovaní výrobcom.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej 
osobe objednávateľa telefonicky minimálne 1 deň vopred.

Úspešný uchádzač doloží doklad, že do 30 km je servisné stredisko na dodávané prístrojové vybavenia, vrátane servisného 
technika. Objednávateľ požaduje vykonať servisný zásah do 12 hodín od potvrdenia nahlásenia poruchy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Sabinov
Ulica: Ul. 17. novembra 31

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2019 11:39:00 - 09.08.2019 11:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 22,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 125,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 350,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.07.2019 12:40:01

Objednávateľ:
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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