
Kúpna zmluva č. Z201750307_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Sídlo: Lipová 8, 97251 Handlová, Slovenská republika
IČO: 42024471
DIČ: 2022438561
IČ DPH: SK2022438561
Číslo účtu: SK6681800000007000506353
Telefón: 0918536474

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DAVAC spol. s r.o.
Sídlo: Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31350658
DIČ: 2020298500
IČ DPH: SK2020298500
Číslo účtu:
Telefón: 02-63838249

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Plynový kotol nerezový 200 l
Kľúčové slová: Plynový varný kotol 200 l
CPV: 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy

odpadu); 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 39310000-8 - Zariadenia hromadného 
stravovania; 39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 39221000-7 - Kuchynské 
vybavenie

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Plynový kotol nerezový 200 l

Funkcia

Varný plynový kotol - zariadenie hromadného stravovania, jedálne, vývarovne, reštaurácie, školské, závodné kuchyne

Varný plynový kotol slúži pre tepelnú prípravu jedál - varenie polievok, omáčok, pokrmov, a tekutej stravy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Varný plynový kotol kus 1

objem l 200

vonkajší rozmer - šírka mm 1400

vonkajší rozmer - hĺbka mm 900

vonkajší rozmer - výška mm 900

príkon - plyn kW 25

výpustný ventil " 2

pripojenie na plyn " 3/4

pripojenie na vodu " 1/2
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie (materiál) nerezové 

hranatý duplikátor áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

nepriamy ohrev áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Automatické dopúšťanie vody áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Hranatý duplikátor -zaoblené hrany (a hranatý 
vonkajšok) áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Dno duplikátora AISI 316 áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Napúšťacia batéria na studenú vodu áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Výkon sporo a plný áno - dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

Nastaviteľné nožičky Dodaný tovar musí obsahovať túto funkciu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane demontáže pôvodného zariadenia a inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia personálu v rozsahu max. 1 hodiny

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.

Odborné pripojenie zariadenia k plynovej prípojke pracovníkom s oprávnením pre montáž plynových zariadení. 

Objednávateľ uhradí faktúru až po riadnom dodaní a uvedení zariadenia do činnosti. Požadujeme splatnosť faktúry minimálne 
30 dní.

Záruka 24 mesiacov, bezplatný servis vrátane dopravy  do 48 hodín od nahlásenia poruchy telefonicky alebo mailom. 

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar podľa špecifikácie.

Vystavenie a odovzdanie montážnych a revíznych správ k termínu montáže zariadenia.

Dodávateľ je povinný odovzdať doklady a dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku.

Objednávateľ požaduje predložiť opis ponúkaného tovaru s uvedením presnej špecifikácie do 7 dní od uzavretia zmluvy

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.

Objednávateľ je oprávnený nezaplatiť a vrátiť tovar, ako i odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality. 
Vrátenie tovaru na náklady dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Handlová
Ulica: Lipová 8
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.10.2017 09:26:00 - 10.11.2017 09:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 670,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.10.2017 10:38:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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