
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201627912_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava, Slovenská republika

30804191

2020880719

Nie je reg.  platiteľom DPH.

SK3081800000007000471111

+421244887122, 0905 967 151

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK4511000000002622791133

SK2022035477

2022035477

36639893

Bystrická 1571, 96681 Žarnovica, Slovenská republika

Berndorf Sandrik s.r.o.

0456844135

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Vybavenie do kuchyne

kuchynské vybavenie a potrebyKľúčové slová:

39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39221120-4 - Šálky a
poháre; 39221210-2 - Taniere; 39240000-6 - Príbor; 39310000-8 - Zariadenia hromadného
stravovania; 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

vybavenie a potreby na prípravu a servírovanie jedál•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

3ksKrájač na vajíčka

4ksKrájač na varené zemiaky

1ksPučidlo na verené zemiaky

2ksKalibrovaný teplomer a vlhkomer

5ksChladničkový teplomer

10ksPodnos

80ksŠálka na polievku
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42ksHrnček

72ksTanier hlboký

30ksTanier plytký

42ksPohár

60ksJedálenská lyžica

42ksJedálenská vidlička

60ksJedálenský nôž

3ksObracačka perforovaná

3ksObracačka perforovaná

3ksLyžica na servírovanie perforovaná

3ksLyžica na servírovanie plná

3ksGastronádoba smaltovaná - plech

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

krájač na okrúhle plátkyKrájač na vajíčka

nerezová mriežkaKrájač na varené zemiaky

nerezové, s rúčkou 50-70cmPučidlo na verené zemiaky

KOMBI 170/00 ,vhodný pre sklady, pivnice,úložné priestory
na nenáročné meranie, rozsah teploty od 0°C do+50°C,
rozsah vlhkosti od 20% do 100%, uchytenie na stenu

Kalibrovaný teplomer a vlhkomer

bimetalový teplomer 533/00,rozsah od-30°C do + 50°C,
uško na uchytenie

Chladničkový teplomer

šedý, rozmer: 53x32,5 cm, materiál: polyester, podnos
vhodný do umývačky riadu do 90 °C

Podnos

s 2-ušami, bez podšálky, materiál: porcelán, farba: biela,
objem: 0,46-0,5 l

Šálka na polievku

materiál: porcelán, farba: biela, objem: 0,25 lHrnček

Cadix, materiál: tvrdené sklo, rozmer: 23-24 cm,Tanier hlboký

Cadix, materiál: tvrdené sklo, rozmer: 24-26 cmTanier plytký

Casablanca,  materiál: hrubostenné sklo, objem: 0,245 lPohár

celonerezováJedálenská lyžica

celonerezováJedálenská vidlička

celonerezovýJedálenský nôž

dierovaná, dĺžka: 35-40 cmObracačka perforovaná

pozdĺžny výrez, dĺžka: 35-40 cmObracačka perforovaná

dĺžka: 35-40 cmLyžica na servírovanie - perforovaná

dĺžka: 35-40 cmLyžica na servírovanie - plná

rozmer: 650x530x65 mmGastronádoba smaltovaná - plech

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov
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Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

lyžica na servírovanie perforovaná.pngLyžica na servírovanie - perforovaná

lyžica na servírovanie plná.jpgLyžica na servírovanie - plná

obracačka perforovaná (dierovaná).jpgObracačka perforovaná (dierovaná)

obracačka perforovaná (pozdĺžny výrez).pngObracačka perforovaná (pozdĺžny výrez)

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť RačaObec:

Podbrezovská 28Ulica 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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

12.10.2016 12:50:00 -

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 468,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 658,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 790,00 EUR4.3

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/b3d767d8-413c-4523-9474-d6c22a59edfd
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/1a7561ee-a878-4598-9778-3cf72c8fb204
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/aa10a0bf-d50f-499d-b0b8-41a89f6e5b1b
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/e87f6cd4-34ed-47f5-bd72-50062c23993a


Dodávateľ:
Berndorf Sandrik s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 4.10.2016 13:48:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
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
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