Kúpna zmluva č. Z201827337_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
1.1

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Sídlo:

Komenského 215, 03852 Sučany, Slovenská republika

ICO:

00627844

DIC:

2021469725

IC DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK6981800000007000103749

Telefón:

+4210434293474

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Gastro Global s.r.o.

Sídlo:

Kollárova 73, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

36389251

DIČ:

2020124733

IČ DPH:

SK2020124733

Číslo účtu:

SK7875000000000407163223

Telefón:

00421 43 4302521-3

II.
2.1

2.2

Predmet zmluvy

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Umývačka riadu

Kľúčové slová:

Umývačka skla a riadu priebežná

CPV:

39713100-4 - Umývačky riadu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:
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Kapacita

60, 30, 20 košov za hodinu

Umývacie cykly

60 s, 120 s, 180 s
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450

Napätie

400 V

Prevedenie

jednoplášťová

Bojler

tlakový

Ramená

horné a dolné rotačné umývacie a oplachové

Elektronické ovládanie

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Samočistiaci program

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Počítadlo umývacích cyklov

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Odpadové čerpadlo

Dodaný tovar musí spĺňať túto požiadavku

Autodiagnostický systém detekcie závad

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Účinný filtračný systém

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa
HACCP

Dodaný tovar musí spĺňať túto funkciu

Základné príslušenstvo

kôš na poháre, kôš na taniere, kontajner na príbory, dávkovač
um ývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku,
um ývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zapojenia na mieste plnenia.
Vrátane bezplatného záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 24 m esiacov odo dňa podpísania
odovzdávajúceho/preberacieho protokolu.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
O bjednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru.
O bjednávateľ požaduje predložiť údaje s technickými špecifikáciami ponúkaného tovaru do 3 dní od uzavretia zm luvy cez EKS
za účelom overenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Nesplnenie požadovaných param etrov uvedených v opisnom
formulári má za následok odstúpenie od zmluvy podľa OPET.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky, požiadavky a požadovaných parametrov objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári
sa bude považovať za podstatné porušenie zm luvných podmienok a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ neodoberie tovar.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, e-mailom) m inim álne 2 pracovné dni vopred predpokladaný termín dodania
tovaru, ktorý sa upresní po telefonickej dohode.
Dodávateľ a objednávateľ pri preberaní a odovzdávaní tovaru spíšu odovzdávajúci/preberací protokol. O bjednávateľ uhradí
faktúru až po riadnom dodaní a sfunkčnení zariadenia.

2.4

Prílohy opisného form ulára Zmluvy:

III.
3.1

3.2

Zmluvné podmienky

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Sučany

Ulica:

Komenského 215

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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03.07.2018 08:00:00 - 13.07.2018 12:00:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zm luvného plnenia:
Jednotka:

Kpl

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zm luvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podm ienkam i elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zm luvy.

IV.

Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zm luvy bez DPH: 1 940,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zm luvy vrátane DPH: 2 328,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podm ienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v O bchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane je j príloh predstavuje úplnú dohodu zm luvných 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 m eniť a dopiňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväzným i právnymi
predpismi len vo form e písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zm luvným i stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podm ienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.06.2018 12:44:01
Objednávateľ:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať O bjednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Gastro Global s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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