
Kúpna zmluva č. Z201515552_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

Vladimír Reguly IBIS SERVICE 

Gaštanová 3087/41, 01007 Žilina, Slovenská republika 

10948007 

1020541368 

SK1020541368 

SK1975000000004009313896 

+421 903 747 855 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Konvektomat Rational SCC102 WE s príslušenstvom 

Kľúčové slová: konvektomat elektrický, dodávka a montáž elektrického konvektomatu, Rational, automatický 
zmäkčovač vody, podstavec pod konvektomat, gastronádoby, 

CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a 
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 
- Zariadenia na prípravu jedál; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 50880000-7 - Opravy a 
údržba zariadenia hotelov a reštaurácií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Príprava jedál 

• Konvektomat Rational SCC102 SelfCookingCenter Whitefficiency nahradí na najmenšej ploche 40-50% všetkých bežne 
používaných varných prístrojov, ako sú rúry,pece, panvice, kotle, paráky alebo grily. 

• Rýchlejšia príprava jedla pri nižšej spotrebe energie a vody, malé priestorové nároky a menej surovinových strát. 

• Automatické zmäkčovanie vody používanej pri prevádzke konvektomatu, plne automatická regenerácia vykonaná podľa 
potreby vo vopred stanovený čas. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

Konvektomat - kapacita zariadenia(zásuv) 

kapacita jedál 

šírka 

Jednotka 

GN 

ks 

mm 

Minimum 

1x2/1 

50 

Maximum 

10x2/1 

300 

Presne 

1069 
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hľbka 

výška 

hmotnosť 

príkon 

napätie 

horúci vzduch 

para 

kombi režim 

Podstavec pod konvektomat nerezový so 6 zásuvmi na GN 2/1 

Automatický zmäkčovač vody 1200l/hod. 

Gastronádoba GN2/1-65 

Gastronádoba GN2/1-100 

Gastronádoba perforovaná 2/1-65 

Tabletovaná soľ do zmäkčovača vody 50 kg 

Technické vlastnosti 

Konvektomat - vývin pary v bojlery 

HiDesityControl 

farebný dotykový displej so symbolmi komory, slovenské menu 

počet programov/počet krokov programu 

delta T program pre šetrnú prípravu pokrmov 

integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním 

ClimaPlusControl 

CareControl 

ServiceDiagnoseSystém SDS 

EfficienLevelControl ELC 

CoolDown 

6-bodová teplotná sonda, 5 rýchlostí vzduchu a 5 stupňov kysnutia-
programovateľné 

halogénové osvetlenie komory,nárazuvzdorné sklo Ceran 

mm 

mm 

kg 

kW 

V 

°C 

°C 

°C 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

30 

30 

30 

300 

130 

300 

971 

1042 

173 

36,7 

400 

1 

1 

10 

4 

5 

1 

Hodnota / charakteristika 

systém rovnomerného rozloženia vzduchu a tepla vo vnútri 
komory 

350/12 

systém merania,nastavovania a regulácie vlhkosti 

systém automatického čistenia, automatická detekcia 
stupňa znečistenia a automatické odvápňovanie 

automatické zobrazovanie servisných hlásení 

individuálne monitorovanie zásuvov pri naplnení komory 
zmiešanými potravinami a prispôsobenie času 
rýchle a bezpečné schladenie komory 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb profesionálnym kuchárom z Rationalu v rozsahu max. 4 hodiny 

Záručný servis vrátane dopravy do 30 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia, tzn. montáž na predpripravené napojenia na siete 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia 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 

Autorizovaný záručný a pozáručný servis do 24 hod. 

Názov Upresnenie 
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2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Hviezdoslavova č. 55 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

22.7.2015 9:46:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 480,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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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5.5 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 10.7.2015 13:42:01 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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