
Kúpna zmluva č. Z201524960_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 

COOPServis, spol.s r.o. 

Považská 18, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika 

00655180 

2020412944 

SK2020412944 

SK8575000000004008950607 

0356424303 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Robot univerzálny RM-60H 

Kľúčové slová: univerzálny kuchynský robot, 

CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a 
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 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: 

• profesionálny kuchynský robot 

• šľahanie, miešanie, hnetanie 

• Možnosť montáže príslušenstva 

• Dodanie vrátane dopravy na miesto plnenia, montáž a zaškolenia 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

Šírka 

Hĺbka 

Výška 

Objem kotlíka 

Jednotka 

mm 

mm 

mm 

l 

Minimum Maximum Presne 

632 

721 

1300 

60 
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napätie 

príkon 

Technické vlastnosti 

Nerezový kotlík 

Nadstavce na šľahanie: na miešanie, šľahanie a hnetanie 

príslušenstvo: 

príslušenstvo: 

príslušenstvo: 

príslušenstvo: 

príslušenstvo: 

Časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami sú z nerezu 

zdvíhanie kotlíka: 

prevod: 

regulácia 

mechanický časovač 

bezpečnostné mikrospínače 

výstup na prídavné zariadenie 

V 

kW 

400 

2,25 

Hodnota / charakteristika 

áno 

áno 

kotlík, metla, miešač, hák, vozík 

strúhač zeleniny 

mlynček na mäso 

mlynček na mak 

kotlík 30 l s príslušenstvom 

áno 

mechanické - kolesom 

pomocou ozubených kolies 

3 rýchlosti 

áno 

áno 

áno 

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 

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 

dodanie v pracovných dňoch v čase medzi 7,00 hod. do 14,00 hod. 

Názov Upresnenie 

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: Mlynská 50 
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3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

12.10.2015 0:00:00 

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: 4 458,33 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 350,00 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. 

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 24.9.2015 10:44:01 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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Dodávateľ: 
COOPServis, spol.s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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