Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia
000891479
2020424329
Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0048 3999
043/5863139
sekretariat@sospknazia.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:
Obchod. meno:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
43897452
SK 2022503626
Prima banka Slovensko, a.s.
4076241001/5600
Vrábeľ Peter
0907 261 073
gastrovrabel@orava.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok elektronickej aukcie pod číslom 9716339288.
I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je konvektomatu s príslušenstvom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pričom
dodávka je vrátane montáže, inštalácie a skúšok. Súčasťou je dodanie návodov na obsluhu a
údržbu, vyhlásení o zhode, zaškolenie personálu a oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi.
Kupujúci sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II
tejto zmluvy.

II.
Cena
Cena je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a je dohodnutá nasledovne:
Zmluvná cena celkom s DPH:
5 880,00 EUR
(slovom: päťtisícosemstoosemdesiat EUR)
z toho: stroje a zariadenia:
4 900,00 EUR + DPH
montáž, dovoz:
zdarma
V prípade, že do ukončenia a odovzdania predmetu zmluvy sa zmení sadzba DPH, bude cena
upravená v súlade s touto zmenou podľa výšky sadzby DPH platnej v čase dodania.
III.
Podmienky dodania
1. Predávajúci poskytne Kupujúcemu všetky technické informácie nutné pre zabezpečenie
inštalácie a riadenia chodu zariadenia v termíne dodávky zariadenia.
2. Predávajúci zaistí na vlastné náklady kontrolu funkčnosti v súlade s inštalačnými návodmi.
3. Súčasťou dodávky nie sú ventily, vzduchotechnika, motor a regulátor digestorov, zásuvky,
vypínače, guľové ventile, vodovodné ventile a ukončovacie prvky.
IV.
Lehota dodania
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 14 dní od podpisu zmluvy obidvoma stranami.
V.
Fakturácia a prechod vlastníctva
Fakturácia dodávky bude prevedená podľa všeobecne platných právnych
predpisov.
Rozhodujúcim dokumentom pre vystavenie konečnej faktúry je potvrdený dodací list o odovzdaní
a prevzatí, potvrdený zmluvnými stranami. Fakturované položky budú vo faktúre uvedené
menovite vrátane počtu kusov a ceny za jednotku.
Predávajúci je zodpovedný za riadny prepočet dane z pridanej hodnoty podľa platných predpisov.
Faktúra bez obvyklých náležitostí bude vrátená ako doklad, ktorý neobsahuje všetky náležitosti.
Vlastnícke právo k predmetu diela prejde na Kupujúceho uhradením konečnej faktúry a úplnej
fakturovanej sumy Predávajúcemu.
VI.
Platobné podmienky
Kúpna cena podľa bodu II. Tejto zmluvy je splatná na základe vystavenej faktúry Predávajúcim so
splatnosťou 14 dní v celej výške od jej vystavenia a po dodaní tovaru Kupujúcemu. Záloha sa na
predmet zmluvy nevzťahuje.

VII.
Penalizačné ustanovenie
Za neskorú úhradu si môže Predávajúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň
omeškania úhrady faktúry. Za nesplnenie dohodnutých dodacích lehôt vinou Predávajúceho si
môže Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň
omeškania.
VIII.
Súčinnosť objednávateľa
Kupujúci umožní vstup do objektu pre pracovníkov Predávajúceho a pre montážnych pracovníkov
a to i mimo bežnú pracovnú dobu a v dni pracovného voľna.
Kupujúci umožní príjazd dopravcovi a umožní zloženie a prevzatie zásielky od dopravcu, vrátanie
uloženia tovaru v krytom, uzamknutom a stráženom priestore. Montáž bude začatá po vzájomnej
dohode. Zloženie a prevzatie zásielky zabezpečuje Predávajúci.
Na zabezpečenie montážnych prác zabezpečí Kupujúci v dopredu dohodnutom termíne
pracovníka zodpovedného za rozvod médií a jeho účinnú spoluprácu s pracovníkmi montáže
dodávateľa. Kupujúci poskytne potrebné média pre montáž a vyskúšanie zariadenia.

IX.
Prevzatie, reklamácia
Kupujúci je povinný prevziať dielo na základe odovzdávacieho protokolu, ktorého súčasťou je
technická dokumentácia vrátane návodov na obsluhu a údržbu. Kupujúci prevezme predmet
zmluvy za účasti Predávajúceho a užívateľa, a to na výzvu Predávajúceho najneskôr do 3 dní od
odovzdania výzvy k prevzatiu.
Zistenie zjavných chýb pri prevzatí je Kupujúci povinný okamžite oznámiť formou reklamačného
protokolu Predávajúcemu. Reklamácia vád diela zistených po uvedení zariadenia do prevádzky
a jeho odovzdaní sa riadu § 560 – 564 OZ. Objednávateľ môže požadovať u odstrániteľných vád
ich odstránenie v primeranej lehote. U neodstrániteľných vád môže požiadať o dodanie
náhradného tovaru za nevyhovujúci tovar.

X.
Záručné podmienky
Na dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov a podľa záručných dôb od výrobcov, ktoré budú
vyznačené v záručných listoch, odo dňa prevzatia pri dodržaní pokynov výrobcu, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu a s ktorými bude obsluha oboznámená formou zaškolenia
a následným podpisom protokolu o zaškolení (resp. odovzdávacieho protokolu). Servis na dodané
zariadenia do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy zaisťuje servisná organizácia dodávateľa.

XI.
Všeobecné ustanovenia
Zabezpečením technickej časti zmluvy je Kupujúcim poverený p. Oľga Tarabová. Predávajúci
poveril technickými záležitosťami v rozsahu tejto Zmluvy vrátane kontroly, zaistenie montážnych
prác v dohodnutých termínoch p. Vrábeľ Peter (0907 261 073).
Pracovníci servisu – montážni pracovníci Predávajúceho sú povinní riadiť sa bezpečnostnými
a hygienickými predpismi pre prácu v zariadeniach školského stravovania a dodržiavať pravidlá
bezpečnosti práce. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba na základe obojstrannej
dohody a na základe podpísaných dodatkov a doplnkov.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke
Kupujúceho.
Táto zmluva sa vystavuje v troch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie, 1 x VUC Žilina, bola podpísaná slobodne a bez nátlaku.

Dolný Kubín, dňa, 29.5.2015

Kupujúci:

Príloha č. 1: Technické špecifikácie príslušenstva

Dolný Kubín, dňa 29.05.2015

Predávajúci:

PRÍLOHA č.1:
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
Požadované technické parametre:
Konvektomat:
Automatické umývanie
Rozmery: 750 x 792 x 967 mm
Príkon: 11,9 kW/400V
Kapacita: 10 x GN 1/1
- konvekčné pečenie 30 až 260 °C
- miešanie pary 30 až 90 %
- regulácia prúdenia vlhkosti 10 až 20 %
- funkcia HOLD – udržiavanie teploty
- programovateľné elektronické ovládanie
99 nastaviteľných programov, 9 krokov
- teplotná viacbodová sonda
- AIR maxi – reverzný chod turbín
- DRY max odvetranie vlhkost
- COOL rýchle schladenie komory
USB prepojenie na PC
Podstavec pod konvektomat
Rozmery: 750 x 550 x 782 mm (šxhxv)
Vedenie plechov pre GN 1/1
4x nastaviteľné nožičky
Celonerezové vyhotovenie
Sada GN pre konvektomat 10x GN 1/1
Odporúčaná základná sada gastronádob (GN)
GN 1/1 – 100 plná 5 ks
GN 1/1 – 100 dierovaná 5 ks
GN 1/1 – 40 plná smalt 10 ks
Zmäkčovač vody LT – 12
Objem 12 litrov
Rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm
Celonerezové vyhotovenie
Zabraňuje zavápneniu zariadenia
Regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg
Sprcha ku konvektomatu DL-1
Tlaková sprcha na oplach
Príslušenstvo: - hlavica sprchy
- prípojná poplastovaná hadica ½
Vypracovala: Marcela Gallová, 15.05.2015

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:
Sadzba DPH v %:
Výška DPH:
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:

4 900,00€
20
980,00€
5 880,00€

V cene je zahrnuté:

*doprava, *montáž, *zaškolenie pracovníkov školskej jedálne

Dolný Kubín, dňa 29.5.2015

Dolný Kubín, dňa 29.05.2015

