
Kúpna zmluva č. Z202123356_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000163370
Telefón: 0907895672

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A-Z Gastro s.r.o.
Sídlo: Tatranská 88, 97411 Banska Bystrica, Slovenská republika
IČO: 46586831
DIČ: 2023472517
IČ DPH: 46586831
Bankové spojenie: IBAN: SK40 7500 0000 0040 1585 5974, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0911760449

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Baliaci stroj na potraviny a fritéza
Kľúčové slová: fóliovanie potravín, fritovanie potravín
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie 

kuchýň; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce 
hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu 
jedál; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39722200-1 - Časti varičov; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Baliaci stroj na potraviny a fritéza

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Baliaci stroj na potraviny. Rozmery : 260 x 
640x260mm/šxhxv/, príkon elektro: 0,7kW/230V, šírka 
fólie max. 185 mm, teplota zatavovania 70 – 210 C, 
možnosť výmeny matríc, vhodné na balenie horúceho, 
chladného jedla, dávkovač fólie s napínacím 
mechanizmom, vymeniteľné formy na misky, stabilný a 
opakovateľný zvar, automatické napnutie a odrezanie 
fólie, aretovacia rukoväť pre jednoduchú manipuláciu, 
napríklad Menupack eco, alebo ekvivalent spĺňajúci min.
uvedené požiadavky.

ks 1

Matrica pre dvojdielny podnos rozmer podnosu 227 x 
178 mm ks 2

Matrica pre dve nádoby na polievku priemer 115 mm ks 2
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Fólia PET/PEEL , šírka fólie 185 mm, min.  dĺžka 250 m. 
Fólia musí byť kompatibilná s dodávaným baliacim 
prístrojom

ks 10

Elektrická fritéza.Technické údaje fritéza: rozmer: 
540x420x300mm(šxhxv) , príkon elektro: 2x3kW/230V, 
počet vaní: 2 / vyberateľné objem vaní: 2 x 7-8 l rozmer 
koša: 210x235x100mmv Vyberateľné telesá vo vani 
Regulácia teploty: 50-190°C Veko vane

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

technické parametre sa môžu líšiť v rozmedzí +- 5%

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, spôsobom kontroly preberaného tovaru

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Splatnosť faktúry 30 dní

Položka fritéza bude fakturovaná samostatne

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Sládkovičova 80

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 10.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks. - viď. technická šepcifikácia vyššie
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: 1 150,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 380,00 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 Z202123356

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:22:01

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

Dodávateľ:
A-Z Gastro s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123356


Zákazka


Identifikátor Z202123356


Názov zákazky Baliaci stroj na potraviny a fritéza


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317113


Dodávateľ


Obchodný názov A-Z Gastro s.r.o.


IČO 46586831


Sídlo Tatranská 88, Banska Bystrica, 97411, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.11.2021 9:42:24


Hash obsahu návrhu plnenia V23W105THEZjR524V2d0I+bYCZtOKlWsdPDQ/njLH6I=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Z202123356.pdf










CP20210618Technický list



Vážený obchodný partner,
na základe spoločného rozhovoru Vám zasielame cenovú ponuku na naše produkty a služby.
Viac informácií o našich produktoch a službách Vám radi poskytneme osobne alebo prosím navštívte našu webovú stránku.
Ceny sú uvedené v EUR. Sme platcami DPH.



Pre: Z202123356



Číslo Názov položky Počet MJ



1,00 ks1 Baliaci stroj DF-10



2,00 ks2 Matrica na dvojdielnu misku 181829



2,00 ks5 Matrica na dvojdielnu misku na polievku 181829



10,00 ks3 Fólia na zváraciu lištu 45mm HF121500090



1,00 ks4 Elektrická fritéza RM 2x8L FE-77



1,00 ks6 doprava a montáž



projectmanager@azgastro.sk



+421 948 44 52 44
+421 48 619 30 33



Martin Demčák - Project Manager



Tešíme sa na budúcu spoluprácu.



Vypracoval(a):



A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 10, 97411, Banská Bystrica, 0918 035 795  ,  0911 760 449, www.gastropredaj.sk
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