
Kúpna zmluva č. Z201924638_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:
Číslo účtu:
Telefón: 0556433886

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CORTEC s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska or.č.: 2/A 1720, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 45584168
DIČ: 2023067574
IČ DPH: SK2023067574
Číslo účtu: SK1902000000002769962451
Telefón: 0905632264

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kombinovaný sporák 2 ks
Kľúčové slová: kombinovaný sporák, elektrická rúra, plynové horáky
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 

39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 51100000-3 - Inštalácia elektrických a 
mechanických zariadení; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby 
pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39722100-0 - Časti 
sporákov; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou

Funkcia

Zariadenia na prípravu jedál v školskej jedálni

Varenie a pečenie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kombinovaný sporák - s plynovými horákmi a elektrickou
rúrou - pre vývarovne, školské jedálne ks 2

Rozmery  sporáka vonkajšie /(š x h x v) mm 800x900x90
0

rozmer rúry mm GN2/1

Príkon elektro rúry kW 6

Regulácia teploty rúry ° C 50 320

Príkon plynových horákov kW 4 10

Celkový príkon plynu kW 28
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Napätie V 400

Plynové horáky ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál - celý sporák potravinársky nezávadný nerezový materiál

konštrukcia samonosná, s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností 
podlahy

horáky zapaľujúce sa večným plameňom, vybavené termoelektrickými 
poistkami pre bežnú prevádzku

ovládacie gombíky plynových ventilov z termosetu

mriežky na horákoch z masívnej liatiny

elektrická rúra na pečenie má mať smaltovanú vložku a má byť obalená tepelnou 
izoláciou

Vnútorný rozmer rúry umožnuje použitie normalizovaných plechov na pečenie o rozmere
GN 2/1

Prevádzka elektrickej rúry signalizovaná kontrolkou, ktorá po dosiahnutí požadovanej teploty 
zhasne

Rýchla dostupnosť náhradných dielov do 7 dní 

Odvetrávacia mriežka vodorovne (zarovno) s horákmi sporáka (nie zvislo na sporák)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zákazky je doprava, osadenie a montáž nového, nepoužitého, nie repasovaného tovaru - zariadenia vrátane 
montážneho materiálu na miesto plnenia a vrátane demontáže starého zariadenia. Cena zákazky zahŕňa všetky náklady tak, 
aby zariadenie bolo plne funkčné bez nutnosti ďalších zásahov a  vrátane vykonania nutných funkčných skúšok.

Požaduje sa  zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny odborníkom, ktoré je taktiež zahrnuté do cenovej ponuky.

Požaduje sa poskytnutie bezplatného záručného servisu stanoveného zákonom  vrátane dopravných nákladov odo dňa 
podpísania odovzdávajúceho/preberacieho protokolu a pozáručného servisu do 24 hod. od nahlásenia poruchy.

Cena zahŕňa cenu tovaru s DPH, dopravu, inštaláciu tovaru, vrátane zaškolenia a revíznych správ

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými STN EN normami týkajúcimi sa 
predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný pred doručením a samotnou inštaláciou oboznámiť objednávateľa s podmienkami montáže, t.j. 
predprípravou miesta pred montážou.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Dodávateľ oznámi verejnému objednávateľovi (telefonicky, e-mailom) minimálne 2 pracovné dni pred dodaním tovaru presný 
termín dodania tovaru.

Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov verejného  objednávateľa a dodávateľa v 
zmysle čl. Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska a bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a 
prevzatí tovaru, ktorý bude následne prílohou faktúry.

Dodávateľ je povinný do 5 dní od uzavretia zmluvy doručiť objednávateľovi elektronicky alebo písomne (e-mailom, poštou):

a) kontaktnú osobu zodpovednú za odovzdanie predmetu zákazky,

b) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien predmetu zákazky s DPH. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvy,

c) fotografie, obchodný názov jednotlivých položiek s uvedením značky a typu zariadenia, resp. ich presnú technickú 
špecifikáciu za účelom overenia splnenia technických a osobitných požiadaviek na predmet zákazky.

Požaduje sa dodanie predmetu zákazky minimálne v uvádzanej špecifikácii v technických a osobitných požiadavkách v 
zmluve. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a právo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ odovzdá verejnému objednávateľovi návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o 
zhode a doplňujúce doklady, resp. certifikát vydaný autorizovanými osobami.

Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa, po 
dodaní tovaru a to na faktúru, až po obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa.
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Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky provízie a iné ako uvedené v zmluve

Dodávateľ dodá tovar podľa platných technických noriem v čase dodávky a podmienok dojednaných v zmluve. 

Deň dodania tovaru dohodne dodávateľ s objednávateľom vopred telefonicky. 

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. Podľa OPET - verejný obstarávateľ je oprávnený
od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia zmluvy dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod nie je zapísaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami ZVO

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivatenty musia byť schválené verejným obstarávateľom na základe predloženej kalkulácie.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Považská 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.08.2019 09:56:00 - 13.09.2019 09:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

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: 4 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 800,00 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.
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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 19.08.2019 10:36:01

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

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