
Obchodné meno:

Zmluva o dielo č. Z201644382_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Beckov

Beckov 180, 91638 Beckov, Slovenská republika

00311413

2021091336

0917694611

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

43897452

M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

0907261073

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Vybavenie školskej kuchyne

Mraznička, chladnička, regál, drez, pracovný stôl, stroj nárezový, stôl umývací, kôš na odpadky,
robot univerzálny, pec elektrická, vozík na gastronádoby, kotol, plynový sporák, panvica smažiaca,
fritéza

Kľúčové slová:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Mraziaca truhlica 463 l / 1 ks•

Mraznička statická 600 l / 1 ks•

Chladnička ventilovaná 600 l / 2 ks•

Cladnička ventilovaná  nerezová 400 l / 3 ks•

Chladnička statická 250 l / 1 ks•

Škrabka zemiakov /1 ks•

Stroj nárezový  / 1 ks•

Robot univerzálny 60 l  so základným a prídavným príslušenstvom / 1 ks•

Pec elektrická trojpodlažná  / 1 ks•

Kotol elektrický 100 l / 1 ks•

Panvica smažiaca elektrická 80 l / 1 ks•
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Sporák plynový / 1 ks•

Fritéza elektrická stolová 5 l /1 ks•

Fritéza elektrická stolová 8 l /1 ks•

Váha plošinová / 1 ks•

Vozík manipulačný / 1 ks•

Vozík na gastronádoby / 2 ks•

Vozík servírovací / 1 ks•

Stôl pracovný zásuvkový /3 x zásuvka+1x polica / 2 ks•

Stôl pracovný zásuvkový /2 x zásuvka+1x polica / 1 ks•

Stôl pracovný s policou / 1 ks•

Stôl pracovný s 2 policami / 1 ks•

Plocha pracovná so zásuvkou / 2 ks•

Polica nástenná dvojitá / 3 ks•

Sprcha stojanková s batériou zo steny /1 ks•

Sprcha stojanková s batériou zo stola /1 ks•

Batéria- rameno napúšťacie /1 ks•

Pištoľ ostrekovacia s príslušenstvom / 1 ks•

Batéria páková, otočná / 3 ks•

Sifón jednodrez / 3 ks•

Stôl umývací s policou a zásuvkou / 2 ks•

Stôl umývací  / 1 ks•

Koš na odpadky mobilný 50 l / 4 ks•

Koš na odpadky plast 60 l / 1 ks•

Regálová zostava rohová / 2 ks•

Regálová zostava rovná / 2 ks•

Regál skladový lakovaný / 2 ks•

Rošt drevený / 3 ks•

Mäsoklát bukový / 1 ks•

Vpusť podlahová / 2 ks•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

463l1 Mraziaca truhlica- objem

0,16kW/230V1 Mraziaca truhlica- príkon

-24-14ºC1 Mraziaca truhlica- prevádzková teplota

600l2 Mraznička statická - objem

0,35kW/230V2 Mraznička statická - príkon

-24-10ºC2 Mraznička statická - prevádzková teplota

600l3 Chladnička ventilovaná - objem

0,2kW/230V3 Chladnička ventilovaná - príkon

+100ºC3 Chladnička ventilovaná - prevádzková teplota

400l4 Cladnička ventilovaná nerezová - objem
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0,18kW/230V4 Cladnička ventilovaná nerezová - príkon

+100ºC4 Cladnička ventilovaná nerezová - prevádzková tepl.

250l5 Chladnička statická - objem

0,34kW/230V5 Chladnička statická - príkon

+10+2ºC5 Chladnička statická - prevádzková teplota

0,4kW/400V6 Škrabka zemiakov - príkon

100kg/h6 Škrabka zemiakov - produkcia

6kg6 Škrabka zemiakov - náplň

0,23kW/230V7 Stroj nárezový - príkon

150mm7 Stroj nárezový - hrúbka rezu

240mm7 Stroj nárezový -max.priemer rezu

300mm7 Stroj nárezový - priemer noža/hladký

60l8 Robot univerzálny -objem kotlíka

2,25kW/400V8 Robot univerzálny -príkon

3ks8 Robot univerzálny -regulácia/ rýchlosti

12,15kW/400V9 Pec elektrická trojpodlažná- príkon celkom

3ks9 Pec elektrická trojpodlažná -počet rúr

4,05kW/400V9 Pec elektrická trojpodlažná- príkon rúry

+300+50ºC9 Pec elektrická trojpodlažná- regulácia teploty

100l10 Kotol elektrický - objem

21,5kW/400V10 Kotol elektrický - príkon

600mm10 Kotol elektrický -vnútorný priemer vložky

80l11 Panvica smažiaca elektrická-objem

15kW/400V11 Panvica smažiaca elektrická-príkon

+300+50ºC11 Panvica smažiaca elektrická-regulácia teploty

24,5kW12 Sporák plynový - príkon

4ks12 Sporák plynový -počet horákov

3kW/230V13 Fritéza elektrická stolová/5 - príkon

54l13 Fritéza elektrická stolová/5 - objem vane

19050ºC13 Fritéza elektrická stolová/5 -regulácia teploty

3kW/230V14 Fritéza elektrická stolová/8 - príkon

87l14 Fritéza elektrická stolová/8 -objem vane

19050ºC14 Fritéza elektrická stolová/8 -regulácia teploty

0,1kW/230V15 Váha plošinová - príkon

1500005g15 Váha plošinová - váživosť

350kg16 Vozík manipulačný 2 ks - nosnosť

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

prevedenie-biela, z vnútra hliník, zámok, na kolieskach,
chladenie statické -R134A, rozmer 1504x700x945mm,
príslušenstvo: 2x koš, termostat- manuálny

1 Mraziaca truhlica- popis

prevedenie-biela, z vnútra biela, zámok, dvere plné,
chladenie statické -R404a, rozmer 775x690x1890 mm,
elektronická riadiaca jednotka, príslušenstvo: 7x rošt

2 Mraznička statická - popis
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prevedenie-biela, z vnútra biela, zámok, dvere plné,
chladenie ventilované -R134a, rozmer  775x690x1890 mm,
elektronická riadiaca jednotka, príslušenstvo: 4 x rošt
GN2/1

3 Chladnička ventilovaná - popis

prevedenie-nerezové, z vnútra biela, zámok, dvere plné,
chladenie ventilované -R134a, rozmer 600x585x1850mm,
elektronická riadiaca jednotka, príslušenstvo: 4 x rošt

4 Cladnička ventilovaná nerezová - popis

prevedenie-biela, z vnútra biela, zámok, dvere plné,
chladenie statické -R600a, rozmer 540x590x1440 mm,
termostat manuálny, osvetlenie

5 Chladnička statická - popis

prevedenie-lakovaná, rozmer 570x670x7506 Škrabka zemiakov - popis

rozmer 450x500x450mm, prevod šnekový, antiadhézna
úprava noža, rezný stôl uložený šikmo- tlakový odliatok z Al
zliatiny, brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou

7 Stroj nárezový - popis

rozmer450x500x450mm, mech.časovač, mech.zdvíhanie
kotlíka kolesom, bezpečnostné mikrospínače, prevod-
ozubené kolesá, výstup na prídavné zariad., zákl.prísl.:
kotlík,hák,metla, miešač,vozík

8 Robot univerzálny -popis

rozmer 205x300x290mm, doska s priemerom dierok 6mm8 Robot univerzálny -popis prídavného zariadenia-mlynček na mäso

rozmer 140x185x290mm, výkon 12 kg/h8 Robot univerzálny -popis prídavného zariadenia-mlynček na mak

strúhacie kotúče: 2/3/4/7/12 mm, rezacie kotúče: 2/3/8 mm8 Robot univerzálny -popis prídavného zariadenia-krájač zeleniny

rozmer800x800x1400 mm,vnút rozm.rúry 540x660x280mm
/GN2/1, statická, presklené dvere, telesá mimo komory

9 Pec elektrická trojpodlažná- popis

rozmer800x900x900 mm,nepriamy ohrev,nastavenie výk.
elektroregul.,vložka guľatá,výpus.ventil, napúšťanie
duplikátora-elektroventil, integrované napúšťanie stud.a
tepl.vody, dvojitá reg. aj tlak. sp.

10 Kotol elektrický -popis

rozmer800x900x900 mm, dno 720x560mm, prevedenie
vane/dna-nerez/nerez, sklápanie mechanické-ručné, prívod
vody

11 Panvica smažiaca elektrická-popis

rozmer800x900x900 mm, na otvorenej podstavbe,
zapaľovanie pilotným plameňom, rošty horákov - nerez,
príkon horákov: 1x 3,5 kW, 1x 5kw,2x 8kW

12 Sporák plynový -popis

rozmer: 180x420x300mm, 1 vyberateľná vaňa, koš
130x235x100, vyberateľné telesá vo vani, veko

13 Fritéza elektrická stolová/5 -popis

rozmer: 270x420x300mm, 1 vyberateľná vaňa, koš
210x235x100, vyberateľné telesá vo vani, veko

14 Fritéza elektrická stolová/8 -popis

rozmer: 500x590x800mm,zabudovaný akumulátor 6V/4Ah,
trojrežimová/ váženie, počítanie, percentá/,LCD displej -
podsvietený,nulovanie, tara,nastavenie alarmu pri
prekročení limitov,režim počítania

15 Váha plošinová - popis

rozmer: 995x700x1000mm, plošinový, prevedenie drevo
/lakovaný kov, 4 kolieska

16 Vozík manipulačný - popis

rozmer: 620x680x1730mm,kapacita: 14/28 x GN2/1 rozteč
zásuvov: 80/30mm,poistný záver proti vypadnutiu nádob,4
kolieska, 2 brzdené

17 Vozík na gastronádoby 2 ks - popis

rozmer: 800x525x950mm, 3 police ,nosnosť police: 55kg
rozteč medzi policami: 275mm, 4 kolieska, 2 brzdené

18 Vozík servírovací -popis

nerez, rozmer : 1800x700x900 mm,3 x zásuvka,1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

19 Stôl pracovný zásuvkový 1 ks z dvoch - popis

nerez, rozmer : 1800x800x900 mm,3 x zásuvka,1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm, bez zadného lemu

19 Stôl pracovný zásuvkový 2 ks z dvoch - popis

nerez, rozmer : 1300x800x900 mm, 2 x zásuvka,1 x polica
hrúbka pracovnej dosky 40mm, bez zadného lemu

20 Stôl pracovný zásuvkový - popis

nerez, rozmer : 1800x700x900 mm,1 x polica hrúbka
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

21 Stôl pracovný s policou - popis

nerez, rozmer : 1900x700x900 mm,1 x polica hrúbka
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

22 Stôl pracovný s 2 policami - popis

nerez, rozmer : 400x900x900 mm,1 x zásuvka o rozmere
GN1/1 -150 mm, na otvorenej podstavbe

23 Plocha pracovná so zásuvkou - popis

rozmer : 1050x350 mm, celonerezové prevedenie, 2 police24 Polica nástenná dvojitá - popis
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rozmer: 150x200x620mm, nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým
ovládačomúchyt sprchy, batéria zo steny, ROZTEČ
VÝVODOV 150 mm

25 Sprcha stojanková s batériou zo steny - popis

rozmer: 150x200x1100mm, nerezová tlaková hadica,
vyrovnávacia pružina,tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu, úchyt do steny

26 Sprcha stojanková s batériou zo stola - popis

výška 1340 mm, vrátane oporného žľabu27 Batéria- rameno napúšťacie - popis

Claber 8966/ alebo ekvivalent/ + spojka, hadica 5m,
rýchlospojka na hadicu, pripojenie na batériu, sťahovacia
páska

28 Pištoľ ostrekovacia s príslušenstvom - popis

dĺžka ramienka 24 cm29 Batéria páková, otočná - popis

rozmer:1800x700 x900mm,1 x drez, rozmery vane:
400x500x250/300mm, lisovaná vaňa,1 x polica, 1 x
zásuvka výška zadného lemu 40mm

31 Stôl umývací s policou a zásuvkou - popis

rozmer: x850/900mm, rozmery vane:
400x500x250mmlisovaná vaňa,výška zadného lemu 40mm

32 Stôl umývací - popis

 nerez, priemer : 44 cm, výška : 60,5 cm, objem : 50 l,
kolieska

33 Koš na odpadky mobilný/50 - popis

plastový s vekom, priemer :38 cm, výška :62 cm,objem : 60
l

34 Koš na odpadky plast - popis

Nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie- dural/tvrdený plast,
rozmer:1765x2224 x1700mm, 8xpolica 1062x577, 4xpolica
1152x577, 4xrohový modul 577, 4x stojna 577x1700

35 Regálová zostava rohová - popis

Nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie- dural/tvrdený plast,
rozmer:1573x577 x1700mm, 4xpolica 1505x577, 2x stojna
577x1700

36 Regálová zostava rovná - popis

rozmer: 1000x400x1970mm, 5 x polica, nosnosť police:
170kg , prevedenie: lakovaný kov

37 Regál skladový lakovaný- popis

rozmer 100x80 cm38 Rošt drevený -popis

rozmer: 700x700x240/850mm39 Mäsoklát bukový - popis

1 ks- rozmer 1600x350 mm, v.130 mm, + 1 ks rozmer
800x350 mm, v. 130mm

40 Vpusť podlahová - popis

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia odborne spôsobilou osobou a vrátane revízie elektrických spotrebičov a odovzdania protokolu o
vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Odovzdanie dokumentácie k predmetu zákazky v slovenskom, alebo českom jazyku- návody na obsluhu a údržbu, vyhlásenia o
zhode, certifikáty

Požaduje sa predĺžená záruka na spotrebiče na 36 mesiacov- teda poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane dopravy.

UpresnenieNázov

rozmery sú uvádzané v štruktúre ( š x h x v )Technické vlastnosti - rozmery

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky
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Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

Nové Mesto nad VáhomOkres:

BeckovObec:

180Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

12.12.2016 09:34:00 - 31.01.2017 09:35:00

Jednotka: kpl

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 315,62 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 778,74 EUR4.3

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Beckov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 06.12.2016 10:08:02
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