
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201534353_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4

SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika

00696323

2020785294

0547882142

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0303460648

Gastromarket Tatry, s.r.o.

8. Mája 44/848, 05971 Ľubica, Slovenská republika

44733135

2022822285

SK2022822285

SK6475000000004008500614

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

stroj nárezovýNázov:

stroj nárezový

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

zariadenie na krájanie bežných surovín ako sú údeniny, šunky, mäso a syry so šikmo uloženým rezným stolom•

stroj nárezový spolu s príslušenstvom•

Otvárač na konzervy stolový•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

230Vnapätie

120Wpríkon

250mmpriemer noža

12mmhrúbka rezu

175mmpriemer rezu

1ksstroj nárezový- počet
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IV. Zmluvná cena

50Hzfrekvencia

1ksostriaca súprava s ochranou- počet

1ksOtvárač na konzervy stolový - na plechovky s výškou od 2 do 40 cm,
montáž na stôl

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

nerezová oceľ, zliatina ALkomponenty stroja

pohon rezného kotúča elektromotorom prostredníctvom bezúdržbového
prevodového pohonu

plynulé nastavenie hrúbky

ostriaca súprava s ochranoupožadované príslušenstvo

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dovoz tovaru v pracovné dni v čase od 8,00 h. do 14,00 h. po predchádzajúcej telefonickej
dohode 1 pracovný deň vopred.

Objednávateľ požaduje ku každému nárezovému stroju aj príslušenstvo (ostriaca súprava s ochranou) v množstve špecifikovanom v
Technickej špecifikácii predmetu zákazky

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za
položku.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný e - mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 pracovný deň vopred pred dodaním
tovaru.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

SvidníkOkres:

SvidníkObec:

SNP 4Ulica 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
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

25.11.2015 8:49:00 - 27.11.2015 8:50:00

Jednotka: ks

Množstvo: 2,0000
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IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 333,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 400,00 EUR4.3

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

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 13.11.2015 9:26:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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