
JK jpna zmluva č. Z201516411_Z 
Jzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Prievidza 

Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika 

IČO: 318442 

DIČ: 2021162814 

IČDPH: nieje platca 

Číslo účtu: SK2402000000000016626382 

Tel: +421 465179601 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 

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

IČO: 43897452 

DIČ: 

IČDPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 0907261073 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Nákup veľkokuchynských zariadení a elektrospotrebičov pre školské jedálne pri MŠ 

škrabka na zemiaky, lapač šupiek a škrobu, mlynček na mäso, vstavaný krájač na chlieb, 
mraznička, mraziaci box, robot univerzálny, plynový sporák 

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a 
dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Predmetom zákazky je nákup kuchynského zariadenia a elektrospotrebičov pre školské jedálne pri MŠ. 

• 1. Nerezová škrabka na škrabanie zemiakov a koreňovej zeleniny a príslušenstvo k škrabke - nerezový lapač šupiek a 
škrobu slúžiaci na zachytenie nakrabaných šupiek a škrubu vyplavovaných z bubna škrabky do odpadu. 

• 2. Mlynček na mäso UH-12MEC - vrátane základného príslušenstva: - miska na produkt, tlačný kotlík, doska 6mm 

• 3. Vstavaný krájač na chlieb 

• 4. Mraznička - mraziaci box 

• 5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I - vrátane základného príslušenstva: kotlík, metla, miešač 

• 6. Plynový sporák s rúrou - 4x horák - typ CF4-68G 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
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1. Škrabka na zemiaky + lapač šupiek a škrobu ks 1 

1.1 šírka škrabky mm 700 

1.2 hibka škrabky mm 70 

1.3 výška škrabky mm 950 1.3 výška škrabky mm 

1.4 napätie V 400 

1.5 príkon kW 0,6 

1.6 hmotnosť náplne kg 12 

1.7 výkon kg/hodina 200/1 

1.8 spotreba vody v litroch na 1 kg, tečúca voda vyplachuje odpad l/kg 2,5 

1.9 Lapač šupiek - výška lapaču šupiek mm 380 

1.10 priemer lapaču šupiek mm 320 

2. Mlynček na mäso UH-12MEC ks 1 

2.1 šírka mlynčeka mm 500 

2.2 hĺbka mlynčeka mm 280 

2.3 výška mlynčeka mm 425 

2.4 príkon elektro kW7V 0,37/230 

2.5 produkcia kg/h 150/1 

2.6 priemer dosky mm 69 

3. Vstavaný krájač na chlieb ks T~ 
3.1 AC motor krájača W 130 

3.2 napätie V 230 

3.3 nôž z nerezovej ocele s priemerom cm 17 

3.4 nastavenie šírky rezu: mm 0 14 

3.5 základné príslušenstvo noža: nerezová tácka na nakrajanie 
potraviny - dĺžka 

mm 287 

3.5.1 základné príslušenstvo noža: nerezová tácka na nakrajanie 
potraviny - šírka 

mm 158 

4. Mraznička - mraziaci box ks 1 

4.1 objem I 300 

4.2 energetická trieda trieda A+ 

4.3 šírka mrazničky - mraziaceho boxu mm 1050 

4.4. výška mrazničky - mraziaceho boxu mm 875 

4.5 hĺbka mrazničky - mraziaceho boxu mm 665 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I ks 1 

5.1 šírka robota mm 300 

5.2 hĺbka robota mm 400 

5.3 výška robota mm 580 

5.4 príkon elektro kWA/ 0,2/230 

5.5 objem kotlíka I 8 

6. Plynový sporák s rúrou - 4x horák ks 1 

6.1 príkon plyn W 22 

6.2 počet horákov ks 4 

6.3 šírka sporáku mm 800 
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6.4 hĺbka sporáku mm 600 

6.5 výška sporáku mm 900 

6.6 vnútorný rozmer rúry: - šírka mm 640 

6.7 vnútorný rozmer rúry: - výška mm 390 

6.8 vnútorný rozmer rúry: - hĺbka mm 900 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

1. Škrabka na zemiaky + lapač šupiek a škrobu - vonkajší obal nerezová oceľ 

2. Mlynček na mäso UH-12MEC reverzný chod 

3. Vstavaný krájač na chlieb prevedenie pre pravákov 

3. Vstavaný krájač na chlieb spúšťacie tlačidlo s trvalou alebo pulznou prevádzkou 

3. Vstavaný krájač na chlieb celokovové telo 

3. Vstavaný krájač na chlieb ľahko odnímateľné príslušenstvo (vrátane noža) 

3. Vstavaný krájač na chlieb bezpečnostná poistka sklopenia 

3. Vstavaný krájač na chlieb chránič prstov 

4. Mraznička - mraziaci box povrchovú úprava - biela lakovaná 

4. Mraznička - mraziaci box vybavenie boxu technológiou SpacePlus 

4. Mraznička - mraziaci box štítový kondenzátor 

4. Mraznička - mraziaci box drôtené koše 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I - regulácia 3 rýchlosti 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I - zdvíhanie kotlíka mechanické, pákou 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I digitálny časovač 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I bezpečnostné mikrospínače 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I tepelná poistka proti preťaženiu motora 

5. Robot univerzálny 8 I, RM-800I prevod pomocou ozubených kolies 

6. Plynový sporák s rúrou - 4x horák plynový príkon horákov: 2x 3,5kW + 2x 5,5 kW 

6. Plynový sporák s rúrou - 4x horák rúra nerezová s príslušenstvom (rošt) 

6. Plynový sporák s rúrou - 4x horák nerezové dvierka 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

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

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

V cene má byť zahrnutá cena nových veľkokuchynských zariadení a elektrospotrebičov, dovoz na určené miesta dodania; demontáž, 
odvoz a zlikvidovanie pôvodného zariadenia, osadenie a montáž nového veľkokuchynských zariadení a elektrospotrebičov vrátane 
montážneho materiálu, zaškolenie pracovníkov. 

Cena zahŕňa všetky práce, tak, aby zariadenia boli plne funkčné bez nutnosti ďalších zásahov, čiže v cene budú aj započítané 
všetky stavebné úpravy, nevyhnutné dopojenia k novým spotrebičom. 

Záručný servis bezplatne počas záručnej doby, ktorá je minimálne 5 ročná (týka veľkokuchynských a kuchynských zariadení). 
Nástup na servis do 24 hodín od nahlásenia riaditeľkou školskej jedálne pri MŠ. 

Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú všetky potrebné záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom 
jazyku. 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. 
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Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Trenčiansky 

Prievidza 

Prievidza 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Trenčiansky 

Prievidza 

Prievidza 

Ulica a číslo: ŠJ pri MŠ na Nábr. sv. Cyrila 360/28, P. Benického 154/1, Športová 134/34, V. Clementisa 251/12 

3.2 Cas / lehota plnenia Zmluvy: 

26.8.2015 8:00:00-26.8.2015 11:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks - podľa rozpisu 

6,0000 Množstvo: 

ks - podľa rozpisu 

6,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 250,00 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 100,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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. 
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 23.7.2015 14:38:01 

Objednávateľ: 
Mesto Prievidza 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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