Kúpna zmluva

č. lltL./2019/PS-TP
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi
Kupujúci:

Mesto Banská Bystrica

Sídlo:
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných :
p. Roman Kostúr
vo veciach technických: p. Milan Paprčka
Telefón
048/4330 461,048/4330 445
roman.kostur@banskabvstrica.sk, m i 1 an. paprcka@ ban sk aby stri ca. sk
Mailová adresa:
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
IČO:
00 313 271
DIČ:
2020451587
IČ DPH:
SK2020451587
(ďalej Kupujúci)
Predávajúci:

A-Z Gastro s.r.o.

Sídlo:
Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený:
René Kotlas
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach technických: René Kotlas
Tel.:
mobil:
______
mail:
Bankové spojenie:
—^
Číslo účtu:
IČO:
46 586 831
DIČ:
2023 472 517
IČ DPH:
SK2023 472 517
Zapísaný v registri OS Banská Bystrica, odd.: sro, vložka č. 21858/S
(ďalej Predávajúci)
( ďalej Zmluvné strany)
(ďalej „zmluva“)

PREAMBULA

Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú
akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Kupujúci vo verejnom
obstarávaní za účelom predkladania ponúk, alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v
súvislosti s vypracovaním „Ponuky Predávajúceho“ (všetky podklady podľa Výzvy na predloženie
ponuky zo dňa 13.05.2019 ), ďalej len „Podkladová špecifikácia“ a Predávajúcim predložená ponuka
doručená dňa 13.05.2019.
Na základe víťaznej ponuky Predávajúceho v zadávaní zákazky podľa § 117 na „ Dodávku a montáž
kuchynského zariadenia do Kuchyne Materskej školy, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica. “
uskutočnenej Kupujúcim podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Ponuka Predávajúceho“) sa Kupujúci a Predávajúci
dohodli na tom, že Predávajúci vykoná pre Kupujúceho dodávku a montáž kuchynského zariadenia do
Kuchyne Materskej školy, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica (ďalej len „predmet zmluvy“). Kupujúci
a Predávajúci sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet tejto kúpnej zmluvy pre kupujúceho za
podmienok upravených touto kúpnou zmluvou.
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Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Predávajúci predáva a Kupujúci v súlade s „Podkladovou špecifikáciou“ a s Predávajúcim
predloženou ponukou zo dňa 13.05.2019 kupuje kuchynské zariadenia do Kuchyne Materskej školy ,
Sásovská cesta 21, Banská Bystrica, špecifikované v počtoch a požiadavkách na materiály
a konštrukčné prevedenie ,ako aj samotnú demontáž starých zariadem s odvozom na skládku KO
a montáž nových zariadení podľa cenovej ponuky, príloha č. 1 . Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je
aj jeho doprava kupujúcemu. Predmet kúpnej zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú
potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej
špecifikácii a písomných pokynoch Kupujúceho.
Zaradenie predmetu zmluvy podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:
Hlavný slovník: 39221000-7 - zariadenia kuchýň.
1.2. Podrobný opis predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. obsahuje Príloha č.l “ Položková a cenová
špecifikácia predmetu zmluvy“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. V cene
jednotlivých položiek cenovej ponuky v Prílohe č.l sú v súlade s podkladovou špecifikáciou zahrnuté
všetky výdavky spojené s plnením predmetu tejto zmluvy.
1.3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy uvedený v čl. 1 bod 1.1. prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu uvedenú v čl. 2 bod. 2.1. tejto kúpnej zmluvy.

Článok 2. Cena a platobné podmienky
2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za dohodnutú
cenu v zmysle § 3 odst. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení v hodnote:
12.305.00 bez DPH,
2.461.00 DPH
14.766,00€ vrátane DPH,
slovom: štmásťtisícsedemstošesťdesiatšesť eur. vrátane DPH, ktorá je stanovená v zmysle Prílohy č. 1.
“ Položková a cenová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy“ v zmysle čl. 1 bod č. 1.1.
Predávajúci je platiteľom DPH. Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov.
2.2. Cenu za dodávku predmetu zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú
Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu v troch origináloch po splnení týchto podmienok:
2.2.1

2.3.

Predmet zmluvy bude odovzdaný/prevzatý a fakturovaný na základe Kupujúcim písomne
overených dodacích listov, odovzdávacieho/preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými
stranami a záručných listov vrátane certifikátov CE a vyhlásem o zhode, v ktorých bude uvedené
množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto kúpnej zmluvy a doba
záruky. Kupujúci je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma na faktúre zodpovedá údajom
uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá Prílohe č.l. Ak Kupujúci zistí
fakturovanie nerealizovaných dodávok alebo služieb, neuhradí faktúru a vráti ju Predávajúcemu na
prepracovanie.
Faktúru vyhotoví Predávajúci v súlade splatnou legislatívou a predloží Kupujúcemu v
3 origmálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu;
- označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu;
- IČO a DIČ Predávajúceho, IČO Kupujúceho;
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu;
- miesto a názov dodávky;
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia;
- zdaniteľné obdobie;
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry;
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- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu s DPH;
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Predávajúceho;
- prílohou faktúry bude dodací list, odovzdávací/preberací protokol a záručný list vyhotovený
v zmysle čl. 5 tejto zmluvy.
2.4. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy po dodaní predmetu
kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim do 5 dní od podpísania odovzdávacieho
protokolu.
2.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu. Kupujúci je oprávnený vrátiť ju
Predávajúcemu na doplnenie. Y takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.
2.6. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.
2.7. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica. Faktúra bude
splatná do 14 dní od doručenia faktúry.
2.8. V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
2.9. Cena uvedená vyššie podľa článku 2 bod 2.1 môže byť upravená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len ak sa dodatkom zmluvy obe
strany dohodnú o tejto zmene. V takom prípade sa Predávajúci zaväzuje rešpektovať tieto zmeny bez
nároku na náhradu škody resp. ušlého zisku.
2.10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Predávajúci stane platiteľom DPH, v takom prípade zmluvná
cena podľa článku 2 bodu 2.1 nebude navýšená, ale bude upravený základ dane.
v

Článok 3. Realizácia dodávky a prechod vlastníctva
3.1. Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na Kupujúceho po dodaní
predmetu zmluvy v celom rozsahu a po zaplatení zmluvnej ceny.
3.3. Platnosť zmluvy je na dobu určitú, končí úplným dodaním predmetu zmluvy a zaplatením zmluvnej
ceny.
v

Článok 4. Podmienky plnenia predmetu zmluvy
4.1. Všetky dodané tovary budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu,
pričom pri dodávke tovam si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla navzájom
skontrolujú na tovaroch aj na vystavených dokladoch.
4.2. Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy.
Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi Kupujúceho, pokynmi Kupujúceho.
4.3. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu Kupujúci dal na realizáciu plnenia predmetu kúpnej zmluvy
písomne zápisom do odovzdávacieho/preberacieho protokolu. Ak túto povinnosť Kupujúci splnil,
nezodpovedá za vady dodávky, pokiaľ Kupujúci na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených
pokynov trvá.
4.4. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho. Kontaktná osoba je p. Milan Paprčka referent PS-TP Mestského úradu Banská Bystrica, ktorého údaje sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu plánovaný termín realizácie v lehote najneskôr 5 pracovných
dní pred dodaním predmetu zmluvy.
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Článok 5. Protokolárne odovzdanie

5.1. Celkový predmet zmluvy podľa čl.l tejto zmluvy prevezme Kupujúci po jeho dodaní Predávajúcim v
termíne podľa bodu 3.1. tejto zmluvy fonnou odovzdávacieho/preberacieho protokolu, v ktorom budú
uvedené aj jednotlivé položky dodaného predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 v členení na jednotlivé
Materské školy, budú priložené dodacie listy a záručné listy na dodaný predmet zmluvy.
5.2. Po splnení dodania predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy, v súlade s čl. 2 bod 2.2.1. potvrdia túto
skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na
odovzdávací/preberací protokol.
5.3. Dňom dodania predmetu zmluvy a zaplatením kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k
predmetu zmluvy. Podpisom odovzdávacieho/preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami
a prevzatí záručných listov, Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo škody.
5.4. Pre podpis odovzdávacieho/preberacieho protokolu

za stranu Kupujúceho sú splnomocnené osoby
oprávnené na tento úkon uvedené v záhlaví tejto zmluvy a za Predávajúceho štatutár alebo
splnomocnený zástupca. Ak bude za Predávajúceho ustanovený splnomocnený zástupca, tak
Predávajúci písomne oznámi jeho meno zároveň s oznámením o termíne plnenia predmetu zmluvy
podľa čl.3 bod 3.1. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách
týchto zástupcov.
Článok 6. Záručná doba, záručný servis

6.1.

Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 36 mesiacov na celý
predmet dodávky podľa čl. 1. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho
odovzdania Kupujúcemu.

6.3.

Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise odovzdávacieho /preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami.

6.4.

Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u
predávajúceho, ktorú bude vopred nahlasovať Kupujúcemu telefonicky na č. tel
a následne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: ~
^
ľ
sk Predávajúci je
povinný potvrdiť prijatie písomnej reklamácie obratom na adresu: roman.kostur@banskabvstrica.sk a
milan.paprcka@banskabvstrica.sk. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení
Občianskeho zákonníka.

6.5. Predávajúci je povinný počas plynutej záručnej doby zabezpečiť odstránenie závady s nástupom do
nasledujúceho pracovného dňa od telefonického oznámenia v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy a vadu
bezodkladne odstrániť najneskôr do 2 pracovných dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Takáto zmena je možná len v odôvodnených prípadoch a na základe písomného súhlasu Kupujúceho
uvedeného v reklamačnom zápise, ktorý zmluvné strany spíšu pri posúdení reklamácie. V prípade
zistenej závady, chyby na dodanom predmete zmluvy, je Predávajúci povinný bezplatne túto odstrániť,
resp. dodať bezchybný tovar podľa predmetu zmluvy. V prípade, že odstránenie vady bude trvať dlhšie
ako 10 pracovných dní, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu náhradný tovar.
6.6. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci. Záručný
list je prílohou každého dodacieho listu v prípade, že pri reklamácii je dodaný náhradný tovar.
v

Článok 7. Zodpovednosť za škodu

7.1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu
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škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
7.2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo
inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany. Žiadna zo
zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným
plnením.
7.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od
vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené.
7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich
zodpovednosť.

Článok 8. Zmluvné pokuty
8.1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre
zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď
záväzok zanikne iným spôsobom.
8.2. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom dodania predmetu zmluvy, môže Kupujúci účtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu zo sumy uvedenej v čl.2., bod 2.1. tejto zmluvy vo výške min 0,01% za
každý deň omeškania.
8.3. V prípade nedodržania ustanovení uvedených v čl. 6, bod 6.5. tejto zmluvy môže Kupujúci účtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania.
8.4. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Zmluvná
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doračenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej
uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.

Článok 9. Odstúpenie od zmluvy
9.1. Zmluvu možno predčasne ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán;
b) jednostranným odstúpením v prípade:
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.
c) pri podstatnom pomšení zmluvy Predávajúcim
9.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie termínu plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. 3
bod. 3.1. tejto zmluvy.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodanie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod. 1.1. a bod
1.2. tejto zmluvy.
9.4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené
druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.
Strana 5 z 6

9.5. Platby pri odstúpení od zmluvy:
Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany Predávajúceho, Kupujúci nemá
povinnosť prevziať oneskorené plnenie predmetu zmluvy a Predávajúci nemá nárok na úhradu ceny
predmetu plnenia a škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z podstatného porušenia
zmluvy.
Článok 10. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej
zverejneni v zmysle platnej legislatívy.
10.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov uzatvorených v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom plnenia podľa tejto zmluvy jedna zo
strán požiada o rozhodnutie súd.
10.4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné strany riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10.5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Mestom Banská
Bystrica, za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú
zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l
kúpnej zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. a 1.2.“

Položková a cenová špecifikácia predmetu

10.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá Kupujúci
a jedno (1) vyhotovenie Predávajúci.

29 0 5 1 9
V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa 13.05.2019

Za Kupujúceho

Za Predávajúceho
ÍES Í ó
KÁ BYSTRICA

Ján Nosko'
primátor Mesta
Banská Bystrica

A-Z Ga—
Tatranská

ÍT'
D)v.
h/z 517
IC DPH: SK 2023 742 517
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Príloha č. 3:

Položková a cenová špecifikácia predmetu zmluvy

CENOVÁ PONUKA.
Odberateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, (
kuchyňa Materskej školy, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica)
IČO : 00313271
Dodávateľ: A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica
IČO:

46586831

DIČ:

2023472517

Tel.:
Mail:

>

-

~

-

_ ' '’

Špecifikácia : Žiadame Vás o dodávku kuchynského zariadenia, ktorého súčasťou je
demontáž pôvodného zariadenia, montáž nového kuchynského zariadenia, inštalácia,
poradenstvo, zaškolenie personálu a záručný bezplatný servis v priebehu 36 mesiacov,
likvidácia a odvoz odpadu. Práce je potrebné realizovať tak, aby nenarušili chod školskej
kuchyne, neobmedzili a neohrozili deti a zamestnancov Materskej školy a kontinuálne
nadväzovali na existujúci stav objektu. Dodanie kuchynského zariadenia je do Materskej
školy podľa zadania.
Zoznam zariadení:
MŠ Sásovská cesta 21
1 Plynová smažiaca panvica Fagor SBG7-10:1,00 ks
Cena/MJ: 3245,00 €
Spolu bez DPH: 3245,00 €
- vyvážené sklápacie veko
- rúrkový horák z nerezovej ocele ovládaný elektromagnetickým
ventilom s termostatickou reguláciou teploty 50 - 315 °C
- smažiace vaňa z nerezovej ocele
- ručný výklopný systém
- bezpečnostný systém vypnutie horáka v prípade zdvihnutie
smažiacej vane
- plnenie vodou prostredníctvom elektromagnetického ventilu
- elektrické pripojenie 230 V - IN
- hrubý objem 50 L
- plocha 42 dm2
- plyn. výkon - 12.000 kcal/h, 13,00 kW
- šírka 700 mm
- hĺbka 775 mm

2 Konvektomat Fagor Advance 6 GN1/1 s príslušenstvom AE-061:1,00 ks
Cena/MJ: 6.785,00 €
Spolu bez DPH: 6.785,00 €
- ovládanie funkcií pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládača
"scroll"
- 5 režimov varenia - para, para regulovateľná, zmiešaný,
regenerácia a teplovzdušný (až do 300 °C)
- možnosť predhriatia komory
- funkcia termostop
- 3 rýchlosti ventilátora - 2 výkony ohrevu
- systém Cool-Down rýchleho ochladenia varnej komory
- systém "auto-reverse" pre zmenu smeru otáčok ventilátora
- vpichovacia viacbodová ihla na meranie teploty v jadre pokrmu
- genererátor pary vybavený detektorom vodného kameňa
- automatické vypúšťanie generátora pary po 24 hodinách jeho
prevádzky
- systém odvápňovania - poloautomatický
- systém rýchleho uzatvárania dverí
- systém detekcie chýb
- systém kontroly správnosti funkcie hlavných súčastí - pomocou
ovládacieho panela
- ochrana IPX-5
- samonavíjacia sprcha
- kapacita 6 GN 1/1 -12 GN 1/2
- výkon 10,2 kW
- šírka 898 mm
- hĺbka 867 mm
- výška 846 mm
- napätie 400 V - 3N
PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZARIADENIA:
podstavec nerezový
zmäkčovač automatický
sada gastronádob GN1/1 3x4ks

3 Stolný plynový varič s plochou liatinovou doskou - FAGOR KÔRE C-G910 +
Podstavec Fagor KÔRA MB- 910:1,00 ks
Cena/MJ: 2.275,00 €
Spolu bez DPH: 2.275,00 €
Zapustená horná doska s vstavanými nádobami na tekutinu,
objem každého polmodulu je 1 liter (dva horáky), z nerezovej
ocele AISI-304 s hrúbkou 2 mm.
• Rošty s veľkosťou 397 x 350 mm umožňujú používanie veľkých
hrncov a panvíc. Vzdialenosť medzi vnútornými rebrami je
zmenšená na 75 mm a teda je možné používať nádoby s veľmi
malým priemerom (8 ^ 9 cm), čo zároveň zamedzuje riziko
prevrátenia menšich nádob.
• Rošty sú zo smaltovanej liatiny RAAF (odolná voči zásadám,
kyselinám, ohňu a vysokým teplotám).

• Dvojité horáky a difúzory z poniklovanej liatiny zabezpečujú
rovnomerné rozloženie tepla po dne hrnca, aj v prípade väčšej
veľkosti. Tým sa zamedzí akumulácia tepla na jednom mieste a
optimalizuje sa prenos energie do pokrmu.
• Jednotlivé horáky majú rôzne hodnoty výkonu, aby bolo možné
použiť rôzne nádoby aj na prípravu rôznych druhov potravín:
5,25 kW (0 100 mm), 8,0 kW (0 120 mm), 10,2 kW (0 140 mm)
• Večné plamienky s nízkou spotrebou a tennočlánky v telese
horáka pre zvýšenie bezpečnosti.
• Rozvod plynu je vykonaný ako pružné potrubie z nerezovej
ocele, čím je ľahšia manipulácia vnútri aj lepší prístup v prípade
opráv.
• Ovládače s bezpečnostnou podložkou a systémom proti
prenikaniu vody.
• Smaltovaná liatinová zábrana odolná voči vysokej teplote a
pripevnená k roštom pre ľahšiu manipuláciu. Lepšia stabilita
väčších nádob vďaka zväčšeniu úžitkovej plochy.
Počet horákov: 1
Veľkosť grilu: 800X700
Výkon KW : 11
Rozmery: 800x930x290 mm
Podstavec
- Vyrobené z pevnej konštrukcie z nerezovej ocele
AISI-304.
- Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej
technológie rady 900 KÔRE vďaka nárazníkovým
tŕňom.

Cena spolu bez DPH : 12.305,00 €
Celková Cena s DPH : 14.766,00 € (Návrh na plnenie kritéria- Príloha č.l Výzvy)

Poznámka: Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke

V Banskej Bystrici, dňa: 13.05.2019

Podpis osoby splnomocnenej konať v mene uchádzača a pečiatka:

