
Kúpna zmluva č. Z202123331_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROGASTROP s.r.o.
Sídlo: Čergovská 10, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44137761
DIČ: 2022594453
IČ DPH: SK2022594453
Bankové spojenie: IBAN: SK33 7500 0000 0040 1335 2724
Telefón: 0908980093

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrospotrebiče
Kľúčové slová: Ventilátor, konvektor, rychlovarná kanvica, ohrievač vody, TV prijímače,
CPV: 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť; 

39711300-2 - Elektrotepelné prístroje; 39714100-1 - Ventilátory; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu); 32310000-9 - Rozhlasové prijímače; 32322000-6 - 
Mutimediálne zariadenia; 32323000-3 - Videomonitory; 32324000-0 - Televízory; 
32520000-4 - Telekomunikačné káble a zariadenia

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektrospotrebiče

Funkcia

Elektrospotrebiče

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rýchlovarná kanvica BRAVO Sherry B-4321 resp. 
ekvivalent ks 20

Chladnička s mrazničkou hore, AEG RDB428E1AX resp.
ekvivalent ks 1

Ventilátor stojanový Sencor SFN 4047WH resp. 
ekvivalent ks 5

LED Stmievateľná dotyková stolná lampa JOWI 
LED/9W/230V biela, s dotykovým ovládaním. Krokovo 
stmievateľná 30lm-150lm-500lm.Dĺžka prívodného kábla
1,5 m resp. ekvivalent

ks 5

Skartovač HSM ShredStar S10, 10 listov, 18 l, P2, resp. 
ekvivalent ks 2
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TV prijímač  Samsung QE50Q60A,  50" resp. ekvivalent ks 2

TV prijímač Thomson 50UG6300 50" resp. ekvivalent ks 5

Rádiomagnetofón Gogen CDM 388 SUBTS resp. 
ekvivalent ks 12

Sklokeramická doska Philco PHS3292C resp. ekvivalent ks 1

Mikrovlnná rúra ECG MTD 231 S resp. ekvivalent ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rýchlovarná kanvica BRAVO Sherry B-4321 resp. 
ekvivalent

minimálne požadované parametre : objem min. 1,7lit., plastová 
kanvica s dobre čitateľný vodoznakom, skryté výhrevné teleso, 
svetelná kontrolka prevádzky, príkon 1850 - 2200 W,

Chladnička s mrazničkou hore, AEG RDB428E1AX resp.
ekvivalent

min. požad. parametre : energetická trieda E, klimatická trieda SN, 
N a ST, objem chladničky 203l, objem mrazničky 41l, smer 
otvárania: doprava, počet políc chladničky 4, počet priehradiek 
mrazničky

-
počet chladiacich okruhov 2, antikorová farba, funkcie: automatické
odmrazovanie, s displejom, LED osvetlenie, super mrazenie, twin 
Cooling, LowFrost, 161×55.1×54.2cm (V×Š×H),

Ventilátor stojanový Sencor SFN 4047WH resp. 
ekvivalent

min. požadované parametre : stojanový ventilátor • priemer vrtule 
40 cm • 3 lopatky • počet rýchlostí 3 • príkon 50 W • hlučnosť 50 dB
(A) • hmotnosť: 2,7 kg • výška: 126 cm

- nastaviteľná výška ventilátora,stabilná základňa stojanového 
ventilátora, biela farba

Skartovač HSM ShredStar S10, 10 listov, 18 l, P2 resp. 
ekvivalent

typ rezu: pásiky 6 mm • formát A4 • zabezpečenie DIN 2 • kapacita
10 listov • objem koša 18 l • automatický štart/stop • spätný chod • 
vyberateľná nádoba s priehľadom •

-
LED indikátor prevádzkového stavu • vhodné na ničenie 
kancelárskych spiniek • skartácia CD v samostatnej skartačnej 
šachte,

TV prijímač Samsung QE50Q60A, 50" resp. ekvivalent

minimálne tech. požiadavky: SMART QLED, 125cm, 4K Ultra HD, 
PQI 3100 (50Hz), HDR10, HDR10+, HLG, DVB-T2/S2/C, 
H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávanie, LAN, WiFi, 
Bluetooth, DLNA,

-

HbbTV 2.0, herný režim, hlasové ovládanie, Apple TV, O2 TV, 
Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, Apple Airplay 2, Tizen OS, 
VESA 200×200, repro 20W, Dolby Digital Plus, trieda energetickej 
účinnosti G

- maximálne možné rozmery: Šírka 112 cm, Výška 69 cm, Hĺbka 23 
cm vrátane rámu

- súčasťou balenia bude nastaviteľný držiak na stenu

TV prijímač Thomson 50UG6300 50" resp. ekvivalent
minimálne tech. požiadavky :SMART LED, 125cm, 4K Ultra HD, 
PPI 1500 (50Hz), Direct LED, HDR10, HLG, lokálne stmievanie, 
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB,

-
LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 2.0, herný režim, Netflix, Amazon Alexa, 
Linux, VESA 200×200, repro 16W, Dolby Digital AC4, trieda 
energetickej účinnosti F

- súčasťou balenia bude nastaviteľný držiak na stenu

Rádiomagnetofón Gogen CDM 388 SUBTS resp. 
ekvivalent

prehráva: CD, SD karta a USB flash disk, FM tuner, s USB, so 
slúchadlovým výstupom 3,5 mm a so vstupom Jack 3,5 mm, 
napájanie: na baterky a zo siete, podpora MP3 a WMA, výkon 4 W,
s Bluetooth, hodiny

Sklokeramická doska Philco PHS3292C resp. ekvivalent

reaguje na dotyk prstov a uľahčuje ovládanie celého variča. 
Ponúka dve varné zóny s rôznymi výkonmi. Detskou poistkou 
dôjde k uzamknutiu ovládacieho panelu, čím možno zabrániť 
nechceným úrazom.

-
Dotyk.  ovládanie 9 stupňov výkonov Indikácia zvyškového tepla 
Ochrana proti prehriatiu Ochrana proti pretečeniu Celkový príkon 3
kw

- max rozmery produktu (ŠxH): 31 x 52 cm, rozmer pre inštaláciu 
(ŠxH):   28 x 49 cm / kvôli predpríprave v kuchynskej linke/

Mikrovlnná rúra ECG MTD 231 S resp. ekvivalent min tech. požiadavky:
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- funkcia rúry – klasická:   •mikrovlnný ohrev

-
funkcia rúry – špeciálna:  •rýchly štart – spustíte varenie s 
výkonom 100%,  •rozmrazovanie podľa hmotnosti alebo podľa 
času,  •viacfázová príprava pokrmov – rozmrazenie a varenie

- 5 úrovní výkonov: ◦100% – 800 W ◦80% – 649 W ◦50% – 400 W 
◦30% – 240 W ◦10% – 80 W

- Dôležité informácie:  • min objem: 23 l,  •priemer taniera: 27 cm 
•počet úrovní výkonu: 5,  •výkon mikrovĺn: 800 W

-
•detská poistka – minimalizuje riziko zapnutia prázdnej rúry 
•časovač slúžiaci ako ukazovateľ denného času a zároveň ako 
minútka na odpočítavanie času až 95 minút,  •LCD displej,

- Príslušenstvo:  •otočný tanier

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia

Dodanie tovaru na dve miesta

Ekvivalent sa rozumie dodanie tovaru s požadovanými alebo lepšími parametrami, podľa technickej špecifikácie predmetu 
zákazky.

Dodanie tovaru do 15.12.2021

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 2 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Faktúra musí mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, 
dátum splatnosti, množstvo tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný 
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
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Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.11.2021 14:45:00 - 15.12.2021 14:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 041,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 850,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123331

V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:24:08

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EUROGASTROP s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123331


Zákazka


Identifikátor Z202123331


Názov zákazky Elektrospotrebiče


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317088


Dodávateľ


Obchodný názov EUROGASTROP s.r.o.


IČO 44137761


Sídlo Čergovská 10, Prešov, 08001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 16:35:06


Hash obsahu návrhu plnenia ClbFJwvRruoIfBOVvBEBxUVOYslDquUL1H0SEMsc/iQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
0603.90010 kanvica ETA
RK6192EXL4 chladnička kombi. GORENJE
SFN 4047WH stojanový ventilátor SENCOR
RTL 200 stm.LED lamp.čiern.CCT 5W RETLUX
SSK 482 skartovačka SENCOR
SLE 50US800TCSB UHD SMART TV SENCOR
SPT 1600 BS rádio s CD/MP3/USB SENCOR
PHS 3292 C sklokeramická doska PHILCO
MS23F301TAS/EO mikrovlnná rúra SAMSUNG


Prílohy:
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