
Kúpna zmluva č. Z201917629_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
Sídlo: Kukorelliho 17, 08701 Giraltovce, Slovenská republika
IČO: 00691674
DIČ: 2020777429
IČ DPH:
Číslo účtu: SK88 8180 0000 0070 0051 4687
Telefón: 0547322555

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: Pec elektrická s troma rúrami a elektrický varný kotol
Kľúčové slová: Pec elektrická statická/teplovzdušná, elektrický varný kotol
CPV: 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 pec statická

2. Varný kotol elektrický

Položka č. 1: Elektrická pec statická

Funkcia

varné zariadenie pre prípravu jedál v stravovacom zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmer: mm 900 x 900 x 
1710

príkon el.: kW 3 x 4,1 kW

napätie: V 400

vnútorný rozmer rúry mm 600x360x74
0

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kombinovaná cirkulácia vzduchu /statická + nútená 
cirkulácia vzduchu/
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krytie IP41, 3 x pracovný termostat: 50 až 280 stupňov C

3 x elektrická rúra, horné a dolné telesá

rozmer rúry pre GN 2/1 - 3 vsuvy

prídavný ventilátor, 60 min. časovač, rozostup 85 mm

nerezový plášť + komora, nastaviteľné nohy, nerezové 
madlo, výklopné telesá

plné dvierka, zvuková signalizácia

Položka č. 2: Varný kotol elektrický

Funkcia

varné zariadenie pre prípravu jedál v stravovacom zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmer: mm 900 x 900 x 
900

príkon el.: kW 12 18

napätie: V 400

objem l 100 150

okrúhly duplikátor - vnútorný priemer mm 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

nepriamy ohrev

možnosť regulácie výkonu

bezpečnostná tlaková armatúra

automatické napúšťanie vody

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

dodávateľ do 3. pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú zaplnenie 
predmetuzákazky

Konečná cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky na miesto dodania

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

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a demontáže pôvodného zariadenia

Tovar musí byť dodávaný ako celok, s príslušnou dokumentáciou (záručný list, návod na obsluhu,...) v slovenskom jazyku so 
zárukou min. 2 roky

Požadujeme aby zariadenie bolo dodané nové, nepoužité v originálnom balení

Predávajúci sa zaväzuje prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase dodania vady vzniknuté v 
záručnej dobe

poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu kúpy pri vykonávaní údržby alebo servisu predmetu kúpy v záručnej 
dobe v mieste dodania

poskytovať servisné služby počas prevádzky pri vykonávaní údržby alebo servisu aj mimo poskytnutej záruky v mieste 
dodania

Zabezpečenie servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy zariadenia (telefonicky, mailom,...)

Pri dodaní a nainštalovaní zariadenia je potrebné vystaviť revíznu správu

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný 
obstarávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších 
parametrov ako sú uvedené v opise predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry
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Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry

Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa, aby bol dodávateľ v deň uzatvorenia zmluvy zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO.

Uchádzač vloží do príloh tieto dokumenty: - doklad od autorizovaného výrobcu, že je oprávnený na výkon montáže a servisu v 
predmete obstarávania,  - typ zariadenia ku ktorému dáva ponuku  a parametre

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Giraltovce
Ulica: Kukorelliho 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2019 09:47:00 - 30.08.2019 09:47:00

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 408,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 290,00 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.
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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 12.06.2019 10:30:01

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
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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