
Kúpna zmluva č. Z202214263_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
Sídlo: J. Smreka 486, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00632368
DIČ: 2020616840
IČ DPH:
Telefón: 0901918621

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SERVIS LINE, s.r.o. 
Sídlo: Vinohrady 1, 94067 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 36545074
DIČ: 2020145028
IČ DPH: SK2020145028
Bankové spojenie: IBAN: SK2211000000002625758486
Telefón: 0903379266

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Transportné vozíky tabletové s nerezovým tabletovým systémom
Kľúčové slová: transportný vozík na prepravu stravy
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Transportné vozíky tabletové s nerezovým tabletovým systémom

Funkcia

Transportný vozík s nerezovým tabletovým systémom na prepravu stravy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1 ks jednoplášťový tabletový  transportný vozík s 
kapacitou 20 tabletov ks 1

1 ks jednoplášťový tabletový  transportný vozík s 
kapacitou 30 tabletov ks 1

tabletová nerezová zostava ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. tabletové transportné vozíky nerezové, jednoplášťové

1.1 kolečká priemer 160 mm - 200mm z toho 2 pevné a 2 otočné s brzdou

1.2 madlá zvislé na oboch vozíkoch

1,.3 lisované lišty rozteč 115 mm

1.4 rohové nárazníky oblé

1.5 západkové uzatváranie dverí bez zámku

1.6 zaistenie otvorených dverí 270 st.
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2. Tabletová nerezová zostava do transportných vozíkov

2.1 tácka 50 ks

2.2 tanier plytký na hlavné jedlo 50 ks

2.2.1 izolačná misa na tanier nerezová 50 ks

2.2.2 kryt izolačnej misy 50 ks

2.3  miska 452 ml 50 ks

2.4 miska na polievku jednoplášťová nerezová priemer 
125mm, objem 0,4 l 50 ks

2.4.1 veko na jednoplášťovú misku, priemer 137 mm 50 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis (vrátane bezplatnej dopravy) minimálne po dobu 24 mesiacov odo 
dňa podpísania preberacieho protokolu.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať záručný aj pozáručný servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Uviesť kontakt na 
autorizovaného servisného technika, ktorý bude zodpovedný za montáž a servis výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy technické listy od dodávaného predmetu 
zákazky, ktoré preukazujú splnenie technických podmienok

Všetky uvedené parametre a vlastnosti výrobku sa považujú za minimálne. Nedodržanie ktorejkoľvek vlastnosti alebo 
technického parametra sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese 
dodania

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej dodávky, tovar 
neprevziať

Faktúra je splatná 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou 
musí byť preberací protokol o dodanom tovare alebo dodací list. Ak faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak táto skutočnosť 
musí byť na faktúre uvedená.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátenia tovaru na náklady dodávateľa v prípade nedodržania uvedených parametrov.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Do 7 dní od uzavretia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy je dodávateľ povinný predložiť doklad podľa § 32 ods.
1 písm. e) ZVO , ktorým preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: J. Smreka 486/12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.11.2022 09:09:00 - 12.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 080,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 696,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.11.2022 12:38:03

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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