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Kúpna zmluva č. Z201522905_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

UNI - AKTIVITY SK, s.r.o. 

Miestneho priemyslu 561, 02901 Námestovo, Slovenská republika 

48012041 

2024180884 

SK86 1100 0000 0029 4546 6036 

+421 907 229 011 

II. Predmet zmluvy 

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Elektrická trojrúrová nerezová pec TPE 30 ARS 

trojrúra, elektrická, kuchyňa, pec, pečenie, stravovanie 

39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce 
potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 31000000-6 -
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu); 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň 
Tovar; Služba 

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• elektrická pec zostavená z troch identických smaltovaných trúb, zostavených nad sebou, na pečenie a varenie jedál v 
školskej kuchyni 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

počet nad sebou postavených identických rúr 

vnútorná šírka každej rúry 

vnútorná hĺbka každej rúry 

vnútorná výška každej rúry 

regulátor teploty pre každé teleso samostatne 

napätie 

Jednotka 

ks 

mm 

mm 

mm 

°C 

V 

Minimum 

50 

Maximum 

300 

Presne 

3 

540 

700 

280 

400 
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príkon rúr 

vonkajšie rozmery/šírka 

vonkajšie rozmery/hĺbka 

vonkajšie rozmery/výška 

počet trúb 

hmotnosť 

príslušenstvo - smaltovaný pekáč GN 2/1 hĺbka 65 mm 

príslušenstvo - smaltovaný pekáč GN 2/1 hĺbka 20 mm 

príslušenstvo - chrómový rošt GN 2/1 

hmotnosť 

počet samostatných trúb 

príslušenstvo - smaltovaný pekáč GN 2/1 hĺbka 65 mm 

hmotnosť 

príslušenstvo - pojazdný stojan na odkladanie plechov 

príslušenstvo - rošt 

Technické vlastnosti 

Materiál 

Prevedenie rúry 

Každá rúra ovládaná samostatne, opatrená termostatom a vypínačom. 

Elektrické trúby vybavené horným pevným a dolným výklopným topným 
telesom, so signalizáciou zapnutého stavu. 

V každej rúre možnosť zvoliť samostatný ohrev hornej špirály, dolnej 
špirály, alebo oboch špirál súčasne. 

Pec musí byť opatrená 4 nerezovými, výškovo nastaviteľnými 
nožičkami. 
Každá rúra musí mať pevné odizolované dvierka vhodné na položenie 
plného plechu. 

celonerezové prevedenie (nerezový plech) 

pripájací kábel súčasť dodávky 

dostupnosť náhradných dielov 

nerezové rukoväte 

kW/V 

mm 

mm 

mm 

ks 

kg 

ks 

ks 

ks 

kg 

ks 

ks 

kg 

ks 

ks 

4/400 

900 

850 

1670 

3 

187 

3 

3 

3 

185 

3 

3 

185 

1 

3 

Hodnota / charakteristika 

nerez 

statická 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Vrátane bezplatného záručného servisu po dobu 24 mesiacov. 

Vrátane opravy poruchy do 24 hodín od jej nahlásenia - počas záručnej doby. 

Vrátane opravy poruchy do 24 hodín od jej nahlásenia - počas pozáručnej doby s bezplatným príjazdom a diagnostikou. 

jednorazové dodanie, v pracovných dňoch, v čase medzi 7.00 hod do 14.00 hod 

splatnosť faktúry 14 dní 

v cene: doprava, dodanie za účasti zástupcu dodávateľa, inštalácia, zaškolenie obsluhy 

Názov Upresnenie 
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2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis 

Elektrická trojrúrová nerezová pec TPE 30 ARS 

Názov súboru 

Elektricka_pec_TPE30ARS.jpg 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Mlynská 50 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

22.9.2015 10:00:00 

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 bez DPH: 2 130,00 EUR 

4.1 Sadzba DPH: -

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 130,00 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. 
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 10.9.2015 10:58:02 

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

Dodávateľ: 
UNI - AKTIVITY SK, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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