
Kúpna zmluva č. Z201753735_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo: Komenského č. 29, 93401 Levice, Slovenská republika
IČO: 00596825
DIČ: 2021224128
IČ DPH:
Číslo účtu: SK378180000000700036861
Telefón: +421366315607

1.2 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. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Škrabka na zemiaky s príslušenstvom
Kľúčové slová: škrabka na zemiaky
CPV: 42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Škrabka zemiaková nerezová s lapačom šupiek a škrobu v počte 1 ks

Funkcia

na čistenie zemiakov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výkon kg/hod kg/hod 200

Hmotnosť jednej náplne kg 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmery Š x H x V v cm 70 x 70 x 95

napätie 400 V

príkon elektro 0,6 kW

Pracovný cyklus 1 až 3 min.

nerezové prevedenie áno

lapač šupiek a škrobu v cm 32 x38

lapač šupiek a škrobu v prevedení nerez áno

Požadovaná záruka na celý sortiment 36 mesiacov
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Záručný a pozáručný servis áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 hod. s oznámením jeden deň vopred pred dodaním. 
Tovar žiadame dodať do 21 pracovných dní od nadobudnutia platnosti zmluvy.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Splatnosť faktúry od doručenia je 30 dní, faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, súčasťou faktúry je dodací list, preberací 
protokol,  podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je 
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť 
nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Dodávateľ požaduje 1x faktúru v listinnej podobe a 1x 
zaslať faktúru v PDF formáte na určenú mailovú adresu.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 
pred samotným plnením zmluvy 
predložiť doklad o oprávnení 
dodávať tovar.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: čestné 
prehlásenie o zápise do registra 
partnerov verejného sektora resp. o
nezapísaní do registra z dôvodu 
nespĺňania podmienok pre tento 
zápis.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Komenského 29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.11.2017 09:04:00 - 21.11.2017 09:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 399,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 679,00 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 20.10.2017 09:44:09

Objednávateľ:
"FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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