Kúpna zmluva č. Z201854617_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
00327646
2021225679
0000000000
SK12 7500 0000 0040 0854 9274
00421 513100105

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zakúpenie gastrotechniky do jedální 3

Kľúčové slová:

zariadenia na prípravu jedaál

CPV:

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Pec elektrická statická
2. Chladnička nerezová
3. Celonerezový odsávač pár ku konvektomatu s príslušenstvom
4. Škrabka zemiakov a zeleniny
5. Umývačka riadu s príslušenstvom
Položka č. 1:

Pec elektrická statická

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Pec elektrická statická

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
1

Rozmer pece je maximálne 900x850x1165 mm, počet
komôr 2. Rozmer komory je 540x700x280 mm. Príkon
minimálne 8 kW. Napätie 380- 400 V. Krytie IP 34.
Nerezová konštrukcia rámu a opláštenia z kvalitnej
potravinárskej ocele AISI 304 – EN 1.4301. Smaltovaný
vnútorný povrch pre lepší rozvod a akumuláciu tepla,
rovnomernejšie pečenie. Dolné teleso - výklopné.
Požadovaná samostatná regulácia pre každé teleso –
signálka zapnutého stavu. Každá komora má minimálne
2 zásuvky. Súčasťou pece sú minimálne 2 ks
gastronádob. Gastronádoba smaltovaná GN 2/1 – hĺbka
65 mm. Rozmer štandardný peci 650x530mm.
Objem 15 – 18 l.
Položka č. 2:

Chladnička nerezová

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Chladnička nerezová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

Chladnička nerezová – digitálny systém ovládania,
prevedenie: celonerezové, potravinárska nerez AISI 304,
jednoduché rozmrazovanie, špeciálne zavesenie dverí,
vonkajšia teplota +43 až 48°C, vnútorná teplota -2 až
+8°C.Kapacita GN2/1, 1500-1600 litrov, Rozmery: 1500
x 835 x 2040 mm (š, h, v), napájanie: 230 V, príkon: 0,58
kW, sada dvoch nerezových držiakov pre police: 10 sád,
počet políc 10ks, počet spojovacích políc 5ks. Cena je
vrátane všetkých nastavení.
Položka č. 3:

Celonerezový odsávač pár ku konvektomatu s príslušenstvom

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Celonerezový odsávač pár ku konvektomatu s
príslušenstvom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

rozmer: 1100 x 1300 x 450 mm, vertikálne nerezové
tukové filtre minimálne 400x400 mm, miska na odvod
kondenzátu minimálne 65 mm , potrubný ventilátor s
vyberateľnou motorovou jednotkou – vzduchový výkon
min. 990/1350 m3/h, počet otáčok min. 1900/2550,
príkon min. 110/180 W, 230 V zadný vývod – obruba
245 mm, regulátor otáčok s plynulou reguláciou C 2,5,
pevné pozinkované potrubie min. 250 mm – dĺžka min
50 cm, kotviaci a spojovací materiál, montáž odsávača,
ventilátora, regulátora.
Položka č. 4:

Škrabka zemiakov a zeleniny

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Škrabka zemiakov a zeleniny

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

rozmer: minimálne 700x950x700 mm /š x h x v/, príkon
elektro: minimálne 0,6 kW/400V, čas čistenia maximálne
2 min. kapacita na 1 dávku: maximálne 12 kg, výkon
minimálne 150 kg - maximálne 200 kg/ 1 hod., lapač
šupiek a škrobu kompatibilný ku škrabke.
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Minimum

Maximum

Presne
1

Položka č. 5:

Umývačka riadu s príslušenstvom

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Umývačka riadu s príslušenstvom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

nerezová konštrukcia a boiler, Vylisované prvky pre
lepšiu hygienu, Príkon celkový: 5,40 – 5,45 kW/400V
Bezpečnostný termostat, 4 umývacie programy:
120/180/240/480sekúnd-každý s možnosťou modifikovať
,Využiteľná výška dverí 33cm, Rozmery:60 65x60,5x82cm, Rozmery koša:50x50cm, Spodné a
horné umývacie rameno, Dávkovač umývacieho a
oplachového prostriedku, 2 x kôš na taniere, 2 x kôš na
poháre, 1 x košík na príbory, Tlaková umývacia sprcha,
nerezová tlaková hadica,
vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým
ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny, Zmäkčovač
automatický, príkon elektro: 4 W/230V, max. odporúčaný
prietok: 1400 l/h, vstupná teplota vody 8 - 25°C,
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou,
signalizáciou nedostatku soli, regenerácia tabletovou
soľou, nastavenie regenerácie na dni v týždni,
automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný
by-pass mixer, objem: 8 l, rozmer: 25x46x49 cm, 1 x
umývací prostriedok 13 kg, 1 x oplachový prostriedok 10
kg, 1x tabletová soľ 25 kg.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Súčasťou dodávky tovaru je doprava a montáž zariadení, a zaškolenie zamestnancov v mieste dodania v okruhu 15 km.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Hlavná 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.12.2018 13:31:00 - 28.12.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 830,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 196,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.12.2018 14:14:01
Objednávateľ:
Mesto Prešov
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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