
Kúpna zmluva č. Z202210199_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - AVE
Sídlo: Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00632384
DIČ: 2021382396
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4581800000007000507313
Telefón: 0901 918565

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Vladimír Reguly IBIS SERVICE
Sídlo: Uhoľná 3, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 10948007
DIČ: 1020541368
IČ DPH: SK1020541368
Bankové spojenie: IBAN: SK1975000000004009313896
Telefón: +421 903 747 855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrická výklopná panvica
Kľúčové slová: elektrická výklopná panvica, hromadné stravovanie, inštalácia
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektrická smažiaca výklopná panvica

Funkcia

Dodanie 1 ks novej nepoužívanej elektrickej výklopnej panvice na tepelnú prípravu jedál, na varenie, vyprážanie, dusenie, 
smaženie jedálpre zariadenia spoločného  stravovania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmer (šxhxv) mm 720x800x870

Objem liter 50 64

Napätie V 400

Príkon kW 9

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál nerezová oceľ

Sklápanie vane manuálne

Regulácia s termostatom áno

Prívod vody áno

Napájanie elektrické

Dovoz zariadenia požaduje sa
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Montáž zariadenia požaduje sa

Zaškolenie obsluhy požaduje sa

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia personálu zodpovedným zamestnancom dodávateľa.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 dní od uzavretia 
zmluvy.

Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného 
názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva.

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platným STN EN normami týkajúcimi sa 
predmetu zákazky.

Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom.

Objednávateľ požaduje, aby termín dodania zariadenia bol predmetom vzájomnej dohody medzi dodávateľom a 
objednávateľom.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného 
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa požadované kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť 
dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od Zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenie akejkoľvek technickej, alebo 
osobitnej požiadavky, sa bude posudzovať ako závažné porušenie podmienok, objednávateľ tovar neodoberie a vystaví 
negatívnu referenciu.

Dodávka tovaru do 15. 11. 2022

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 
súhlas štatutáneho orgánu zriaďovateľa kupujúceho.

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: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica: Športovcov 671/23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.09.2022 08:00:00 - 15.11.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 zákazka
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 983,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 380,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210199

V Bratislave, dňa 26.09.2022 10:38:00

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - AVE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Vladimír Reguly IBIS SERVICE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210199


Zákazka


Identifikátor Z202210199


Názov zákazky Elektrická výklopná panvica


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329297


Dodávateľ


Obchodný názov Vladimír Reguly IBIS SERVICE


IČO 10948007


Sídlo Uhoľná 3, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.9.2022 10:14:26


Hash obsahu návrhu plnenia iPnrAc2KYgQf+CrQ0r1VVAXXmzC8u7czfEtSifTTeSM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Ponuka je v súlade s požiadavkou objednávateľa


Prílohy:
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