
2.1 

2.3 

Kúpna zmluva č. Z201534749_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 

GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. 

Hlavná 1357/133, 92523 Jelka, Slovenská republika 

47132884 

2023761333 

SK2023761333 

0903217864 

II. Predmet zmluvy 

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 litrov, hranatý duplikátor 

plynový varný kotol, varný kotol 

31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 39220000-0 -
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre 
stravovacie zariadenia; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39314000-6 -
Priemyselné vybavenie kuchýň; 39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 39312000-2 -
Zariadenia na prípravu jedál; 51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• varenie polievok, omáčok, pokrmov, a tekutej stravy 

• varný kotol pre zariadenia hromadného stravovania, jedálne, vývarovne, reštaurácie, školské, závodné kuchyne 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

vonkajší rozmer - dĺžka 

vonkajší rozmer - šírka 

vonkajší rozmer - výška 

objem 

Jednotka 

mm 

mm 

mm 

l 

Minimum Maximum Presne 

1400 

900 

900 

300 
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menovitý prúd 

príkon plyn 

menovité napätie 

požadovaná úroveň krytia 

doba ohriatia vody 

pripojenie na studenú vodu 

pripojenie na plyn 

Technické vlastnosti 

vyhotovenie - materiál 

vyhotovenie dno kotla - materiál 

napúšťanie vody do duplikátora 

hranatý tvar duplikátora 

hranatý tvar kotla 

poistná armatúra 

výpustný ventil 

napúšťacia batéria na studenú vodu 

zaoblené hrany 

Nepriamy Ohrev 

A 

kW 

V 

IP 

min. 

" 

" 

41 

0,5 

30 

230 

90 

1/2 

3/4 

Hodnota / charakteristika 

nerez 

nerez typy AISI 316 L 

automatické 

ano 

ano 

ano 

2" 

ano 

ano 

ano 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny 

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 

požaduje sa záručný servis do 24 hodín od nahlásenia 

rýchla dostupnosť náhradných dielov do 7 dní 

Dodanie v rámci celej SR 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis 

varný kotol KG-300 

Názov súboru 

KG-300.jpg 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 
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Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Tajovského 1 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

30.11.2015 12:00:00 

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 
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 385,00 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 16.11.2015 12:38:01 

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

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