
Kúpna zmluva č. Z202020619_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Školský internát Považská 7, Košice
Sídlo: Považská 7, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606821
DIČ: 2021739588
IČ DPH:
Telefón: 0556433886

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EU PasTels, s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno, Česká republika
IČO: 07430396
DIČ: CZ07430396
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: CZ1108000000001958546233
Telefón: +421948911938

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nárezový stroj s automatickým krájaním
Kľúčové slová: krájanie
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nárezový stroj s automatickým krájaním

Funkcia

Nárezový stroj s automatickým krájaním určený pre pre všetky druhy produktov ako sú šunka, saláma, surové mäso, syry a 
pod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

hrúbka plátka mm 0 23

napätie V 230

príkon kW 0,275

rezná plocha mm 365x270

rozmer nárezového stroja mm 660x700x750

Váha kg 50 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

hladký nôž s priemerom 350 mm odnímateľný

rezný stôl uložený šikmo

určený pre vysokú záťaž do nepretržitej prevádzky

vyrobený s potravinárskej hliníkovej zliatiny a nerezu

regulácia hrúbky plátku
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uhol noža 35 °

jednoduchá údržba a čistenie

zabudované brúsne zariadenie - chránené

nastaviteľné nožičky s protišmykovými podložkami

vode odolné zariadenie

možnosť rezania syrov - teflónový kotúr

samostatné ovládanie pre nôž a pojazd

remeňový pohon

automatický pojazd možné prepnúť na manuálny

Typ prevodu: šnekový

Záruka : 24 mesiacov

Vyrobené podľa platných CE noriem

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy, vynesenia na miesto plnenia,  zapojenie do prevádzky a zaškolenia .

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.

Dodávateľ poskytne na tovar záruku min. 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom a zároveň počas trvania záruky
dodávateľ zabezpečí bezplatný servis na uvedený predmet zákazky. Bezplatný servis zahŕňa : poštovné, doprava, servis, 
údržba, náhradné diely.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej 
osobe objednávateľa telefonicky minimálne 1 deň vopred.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy. 

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa: 
obchodný názov predmetu zmluvy, spolu s technickými parametrami a fotografiou prípadne prospektom. Následne si zmluvné 
strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto vzájomného 
odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy. 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok. 

Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou 
dokumentáciou (návod na obsluhu a údržbu).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Nárezový stroj.docx Nárezový stroj.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Považská 7
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.08.2020 13:27:00 - 21.09.2020 13:28:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 650,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 650,00 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 28.08.2020 14:38:01

Objednávateľ:
Školský internát Považská 7, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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