
Kúpna zmluva č. Z201739832_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
Sídlo: Juhoslovanská 4, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 35553618
DIČ: 2021729754
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5356000000000504533003
Telefón: 055 6362094

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: Univerzálny robot 
Kľúčové slová: kuchynský robot, univerzálny robot, krájač, hromadné stravovanie, dodávka, inštalácia
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 51100000-3 - Inštalácia elektrických a 
mechanických zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nový, celonerezový, univerzálny robot na miesenie cesta, strúhanie zeleniny, na miešanie a šľahanie

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmer šírka mm 632

rozmer hĺbka mm 721

rozmer výška mm 1300

príkon elektro kW 1,2

napätie V 400

objem kotlíka l 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

regulácia 3 rýchlosti, mechanický časovač

zdvíhanie kotlíka mechanické, kolesom, bezpečnostné mikrospínače

prevod pomocou ozubených kolies, výstup na prídavné zariadenie
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základné príslušenstvo kotlík, hák, metla, miešač, vozík

Súčasťou robota je príslušenstvo Krájač zeleniny (šxhxv) 290x380x260 mm  

strúhacie kotúče 2; 3; 4; 7; 12 mm

rezacie kotúče 2; 3; 8 mm

Súčasťou robota  redukčná sada

Prevedenie prevodovky kovové

Súčasťou robota Odberateľná nerezová nádoba

Súčasťou robota Nerezový kryt pracovného priestoru

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

Požaduje sa poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane dopravných nákladov počas 5 rokov odo dňa podpísania 
odovzdávajúceho/preberacieho protokolu

Servisný zásah v prípade nefunkčnosti do 24 hod.

Odovzdanie objednávateľovi návod na obsluhu a údržbu, vyhlásenie o zhode a doplňujúce doklady: resp. certifikát vydaný 
autorizovanými osobami

Dodávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam zodpovedných
osôb za plnenie zmluvy a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo.

Dodávateľ oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúkaného robota do 24 hod., resp. nasledujúci pracovný deň od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

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..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Ťahanovce
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Ulica: Juhoslovanská  4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.08.2017 08:00:00 - 20.09.2017 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
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 vrátane DPH: 4 362,00 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 16.08.2017 08:38:01

Objednávateľ:
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
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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