
Kúpna zmluva č. Z201730534_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Sídlo: Kuzmányho 6, 04174 Košice, Slovenská republika
IČO: 00161004
DIČ: 2020762392
IČ DPH: 2020762392
Číslo účtu: SK1281800000007000187225
Telefón: 0556221954

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Elektroservis VV, s.r.o.
Sídlo: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44602731
DIČ: 2022753007
IČ DPH: SK2022753007
Číslo účtu: SK7109000000000562638786
Telefón: +421 905240715

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup, dovoz, montáž a zaškolenie personálu s novou profesionálnou celonerezovou 
priechodnou umývačkou riadu a skla s rekuperáciou pary a s príslušenstvom , prikladnô 
FAGOR CO-170 HRS alebo ekvivalent, 

Kľúčové slová: Gastro zariadenie, priechodná umývačka riadu s rekuperáciou pary, vstupný nerezový stôl 
k umývačke ľavý bez lemu ,s dvoma drezmi, tlakovou sprchou , batériou a ramienkom , 
celonerezový stôl s vodiacou dráhou na koše a so zásuvmi na odkladanie košov, výstupný 
celonerezový stôl s policou, príslušenstvo základný kôš, kôš na taniere, kôš na poháre, kôš 
na príbory

CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 
a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39713100-4 - Umývačky riadu; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou 
softvéru)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nová, celonerezová, voľnostojatá, s nastaviteľnými nôžkami, priechodná elektronická profesionálna umývačka riadu a
skla s rekuperáciou pary  systémom HRS  s požadovaným príslušenstvom 

•
 

Príslušenstvo k umývačke : 1. vstupný celonerezový stôl k umývačke riadu ľavý bez lemu, s dvoma drezmi,  tlakovou 
sprchou, batériou a ramienkom, s vodiacou dráhou na koše o rozmeroch d 1500 mm x š770 mm x v 880 mm

•
 

2. celonerezový stôl s vodiacou dráhou na koše a so zásuvmi na odkladanie košov na riad o rozmeroch d 1280 mm x 
š770 mm x v 880 mm

•
 

3. výstupný nerezový stôl k umývačke riadu pravý - bez lemu, s policou o rozmeroch d 1000 mm x š 770 mm x v 880 
mm

•
 

Základný kôš , základný kôš na taniere, kôš na poháre, kôš na príbory

•
 

Automatický zmäkčovač vody 

•
 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje
sa dodávateľovi predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. 
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•
 

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar
s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok  a dodanie tovaru podlieha 
ODSÚHLASENIU objednávateľom. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priechodná celonerezová profesionálna umývačka riadu 
a skla s rekuperáciou pary systému HRS zhromaždenie  
a kondenzovanie pary

ks 1

Umývacie a oplachovacie horné a dolné ramená z 
nerezovej ocele AISI - 304 ks 2

Filtre v umývacej vani z nerezovej ocele AISI -304 ks 1

Umývacie čerpadlo ks /600 W 2

Nastaviteľný elektrický príkon - Multipower kW 13,2 17,7

Samostatný pripojovací box - Multi Connection ks 1

Hmotnosť kg 150 170

Výška umývačky riadu a skla mm 2250 2258

Dĺžka umývačka riadu a skla mm 660 665

Hĺbka umývačky riadu a skla mm 770 775

Napätie V 400

Hodinová produkcia umývačky riadu a skla košov/hod 60 65

Príkon bojleru kW 12

Objem bojlera liter 9

Výhrevné teleso umývacej vane kW 4,5

Objem umývacej  vane l 34

Teplota prívodovej vody ºC 10 80

Tlak prívodovej vody bar 2 4

Umývací cyklus sekúnd 55"72"120"

Kôš na sklo a poháre ks 2

Kôš na príbory ks 2

Kôš na taniere ks 2

Rozmer koša šírka mm 500

Rozmer koša hĺbka mm 500

Maximálna zásuvná  výška mm 440

Spotreba čerstvej vody na 1 cyklus l 2,00 2,4

Automatický dávkovač zmäkčovača vody ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kapacita 50/32/24 košov/h Musí byť zabezpečené

Dvojplášťové prevedenie Musí byť zabezpečené

Bojler atmosferický s oplachovacím čerpadlom Musí byť zabezpečené

Elektronické ovládanie Musí byť zabezpečené

Softstart Musí byť zabezpečené

Samočistiaci program Musí byť zabezpečené

Počítadlo umývacích cyklov Musí byť zabezpečené

Autodiagnostický systém detekcie závad Musí byť zabezpečené

6 špeciálnych programov Musí byť zabezpečené
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Nastaviteľné nohy umývačky riadu a skla Musí byť zabezpečené 

Vstavaný spätný ventil Musí byť zabezpečené

Vstavaný automatický vypláchovač na umývanie Musí byť zabezpečené 

Horné a dolné rotačné umývacie a oplachovacie ramená Musí byť zabezpečené

Oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu Musí byť zabezpečené

Termostat pre zaručenú teplotu umývania a oplachu 
podľa HACCP Musí byť zabezpečené

Účinný filtračný systém Musí byť zabezpečené

Bezpečnostný magnetický spínač na otvorenie kapoty Musí byť zabezpečené 

Dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku Musí byť zabezpečené

Odpadové čerpadlo Musí byť zabezpečené

Kôš na 18 tanierov Musí byť zabezpečené

Celonerezové prevedenie umývačky riadu a skla Musí byť zabezpečené

1. celonerezový vstupný stôl rozmery 1500 mm x 770 
mm x 880 mm, k umývačke riadu ľavý bez lemu s 2x 
drezom, zo steny tlakovou sprchou, batériou a 
ramienkom, stôl musí byť s prelysom a vodiacou dráhou 
na koše 

Musí byť zabezpečené 

2. celonerezový stôl rozmery 1280 mm x 770 mm x 880 
mm, s prelysom a vodiacou dráhou na koše, a zásuvmi 
na odkladanie náhradných košov

Musí byť zabezpečené 

3. celonerezový stôl rozmery 1000 mmx 770 mm x 880 
mm, s policou Musí byť zabezpečené 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

a) vrátane dopravy na miesto plnenia

b) vrátane inštalácie na mieste plnenia, montáže a montážneho materiálu k stroju, revíznej správy a odskúšanie prevádzky 
schopnosti – všetkých funkčných prvkov umývačky riadu a skla

c) vrátane zaškolenia personálu zariadenia po uvedení do prevádzky umývačky riadu a skla v min. rozsahu 1 hod/ 
zamestnanec 

d) predložiť do 3 dní od ukončenia elektronickej aukcie katalógový list–podrobnú špecifikáciu tovaru v  slovenskom jazyku, 
ktorý musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých, ním požadovaných technických vlastností tovaru   a fotodokumentáciu výrobku,

e) poskytovanie  bezplatného  záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa 
podpísania odovzdávajúceho/preberajúceho protokolu,  

f) vrátane zabezpečenia pozáručného servisu po uplynutí záručnej doby tovaru od nahlásenia poruchy max. do 24 hod. 
(vzhľadom nato, že musíme zabezpečiť plynulú prevádzku školského stravovacieho zariadenia) ,

g) oprava alebo výmena tovaru u zákazníka do 24 hodín od nahlásenia poruchy počas záručnej doby,

h) dodávateľ odovzdá objednávateľovi návody na obsluhu a údržbu, vyhlásenie o zhode alebo certifikát v slovenskom jazyku 
na dodanú umývačku riadu a skla. Uvedené doklady požaduje objednávateľ odovzdať po montáži, zapojení a uvedení  
umývačky riadu a skla do prevádzky. 

i) uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, resp. v rámci EÚ a bude 
vyhovovať platným medzinárodným normám a STN,

j) minimálne 3 pracovné dni pred dodaním tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi emailom presný dátum dodania tovaru,

k) podkladom pre vyhotovenie faktúry je riadne a včasné dodanie predmetu zákazky a podpísanie 
odovzdávajúcich/preberajúcich  protokolov poverenými zástupcami oboch zmluvných strán,

l) objednávateľ uhradí faktúru až po riadnom dodaní a uvedení umývačky riadu a skla  do prevádzky,

m) fakturácia sa stanovuje na 30 pracovných dní, 

n) v prípade reklamácie v záručnej  dobe je dodávateľ povinný osobne prevziať reklamovaný tovar alebo zabezpečiť jeho 
odvoz z miesta plnenia na servisné miesto na svoje náklady, 

o) za reklamované služby objednávateľ neplatí, 
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p) dodávateľ je povinný na vlastné náklady doručiť opravený alebo vymenený tovar na miesto plnenia spolu s oznámením 
príslušnej osobe objednávateľa emailom alebo poštou výsledok reklamácie a dátum dovozu reklamovaného tovaru,

r) nie je možné vykonávať akékoľvek úpravy parametrov výrobku od výrobcu po dodaní tovaru dodávateľom, t.z. zo strany 
dodávateľa je neprípustná nová Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia pracovného stroja aj keď bude 
vystavená certifikovaným špecialistom elektrotechnikom, ktorá by pozmeňovala parametre výrobku  od výrobcu,

s) požaduje sa dodanie predmetu zákazky minimálne v uvádzanej špecifikácií v technických a osobitných požiadavkách,

t) dodávateľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s funkčnou špecifikáciou predmetu zákazky,  s  technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a osobitnými požiadavkami pre plnenie predmetu zákazky, 

u) nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a  možnosť vrátenia predmetu 
plnenia na náklady dodávateľa. 

v) požadujeme dodať novú, nie repasovanú alebo inak upravovanú profesionálnu priechodnú umývačku riadu do školského 
zariadenia 

z) objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak je úspešný uchádzač zaradený do zoznamu s kvalifikovanými
negatívnymi referenciami (black – list) Trhoviska. 

ž) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu iba s takým dodávateľom , ktorý je registrovaný partner verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 podľa § 11,

y) požaduje sa výmena ističa a prúdového chrániča v rozvodnej skrini v daných parametroch,

w) objednávateľ požaduje, aby si dodávateľ/úspešný uchádzač do 3 dní prišiel pozrieť súčasný dispozičný stav, presne 
zameral podľa potrebných parametrov vo vzťahu k stavebným možnostiam objednávateľa a dodal takú umývačku, akú 
potrebuje objednávateľ podľa presnej špecifikácie , porušenie tejto povinnosti podľa OPET článok 18, ods.4 sa to považuje za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok . 

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Osadenie myčky v priestore.pdf Osadenie myčky v priestore.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Kuzmányho 06

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.07.2017 13:56:00 - 28.07.2017 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok uvedený v špecifikácii 
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 bez DPH: 5 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 990,00 EUR
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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 29.06.2017 14:38:01

Objednávateľ:
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Elektroservis VV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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