
Kúpna zmluva č. Z202119150_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Sídlo: Nosice 57, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00628115
DIČ: 2020616741
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0050 9140
Telefón: 0424641433

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Konvektomat
Kľúčové slová: konvektomat elektrický
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie 

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

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Konvektomat

Funkcia

Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjaním pary, programovateľný

Kapacita porcií min. 150 -200  jedál/deň

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjaním pary s 
kapacitou 10xGN 1/1 / 20xGN 1/2 ks 1

šírka mm 898

hĺbka mm 867

výška mm 1117

napätie V 400

elektrický príkon kW 19 20

súčasťou konvektomatu je aj nerezový podstavec pod 
konvektomat  so zásuvmy na GN výšky mm 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Strana 1 z 4 



zásuvy pre umiestnenie GN pozdĺžne

kapacita min. 10 x GN 1/1, 20 x GN 1/2

tukový filter áno

dokonalá rovnováha medzi kvalitou varenia, 
jednoduchosti, účinnosti a bezpečnosti áno

ovládanie funkcii pomocou min. 7´´ dotykovej obrazovky 
TFT áno

Počet  programov varenia 99, každý po 9 krokov, 5 
režimov varenia:                                                                
                                                  - para, para 
reguľovateľná, regenerácia, zmiešaný a teplovzdušný 
režim až do 300°C

áno

zobrazenie súčasnej nastavenej a aktuálnej hodnoty 
parametrov na displeji áno

funkcia prehriatia komory a funkcia Termostop, 
odloženie zahájenia programov áno

varenie podľa uložených receptov, varenie pri nízkej 
teplote, automatické umývanie varnej komory 
prostredníctvom umývacieho čerpadla

áno

software pre PC pre ovládanie: histórie, receptov, 
HACCP, návodov a pod. áno

systém HACCP  pre registráciu údajov o varení áno

automatické vypúšťanie generátora pary po 24 hodinách
jeho používania áno

poloautomatický systém odvápňovania, systém rýchleho
uzatvárania dverí, systém detekcie chýb, systém 
kontroly správnosti častí stroja

áno

3 rýchlosti ventilátora - 2 výkony ohrevu áno

systém Cool-down rýchleho ochladenia varnej komory áno

systém "auto-reverse" pre zmenu smeru otáčok 
ventilátora pomocou frekvenčného meniča áno

5 programov umývania varnej komory áno

vpichovacia viacbodová ihla pre meranie teploty v jadre 
pokrmu, integrovaná - nie externá áno

generátor pary vybavený detektorom vodného kameňa áno

ochrana IPX-5 áno

integrovaná samonavíjacia sprcha áno

Ďalšie príslušenstvo v cene konvektomatu: áno

podstavec pod konvektomat výšky 600 mmm so zásuvmy na GN

automatický objemovo riadený zmäkčovač vody (šxhxv).
206x380x480 mm objem kataxu 12l, hmotnosť 7 kg

čistiaci prášok na automatické umývanie vo vedre 8 kg 2 ks

fľaša  tlaková potravinárska 1l 1 ks

gastronádoba PL GN1/1 - 60 plech smalt, hrúbka plechu
0,8mmm, nelepivý povrch, teplota do 800°C, 
rozmer:530x325x40

10 ks

gastronádoba PL GN1/1 - 20 plech smalt, hrúbka plechu
0,8mmm, nelepivý povrch, teplota do 800°C, 
rozmer:530x325x20

10 ks

gastronádoba KL GN1/1 - 65 perfor, perforovaná hrúbka 
plechu 0,6mmm, objem 8,6l, rozmer:530x325x65 10 ks

gastronádoba PL GN1/1 - 100, hrúbka plechu 0,8mmm, 
objem 14l, rozmer:530x325x100 10 ks

OZ gastronádoba GN1/1 - 55, hrúbka plechu 0,8mmm, 
vyrobená z nerezovej ocele 18/10, objem 6,2l, 
rozmer:530x325x55

10 ks
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OZ nerezový rošt GN 1/1, rozmer: 530x325x5 5 ks

elektronická evidencia zariadenia s notifikáciou 
potrebných servisných prehliadok a skúšok áno

kuchársky servis, t.j. zaškolenie personálu 4 osoby, 
nastavenie receptov do pamäte konvektomatu, ukážka 
varenia v rôznych režimoch, ukážka práce s 
príslušenstvom, inštruktáž k údržbe zariadenia

áno

servis + gastro: komplexná montáž zariadenia a 
uvedenie do bezporuchovej prevádzky, testovacia 
prevádzka 1 mesiac, manipulácia, servisná správa, 
doprava

áno

revízia el- VTZ do 50 kW, vystavenie revíznej správy áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, inštalácie, montáže, spustenia do prevádzky a zaškolenia personálu

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení výrobcu s dokumentáciou (návod na obsluhu a údržbu, záručný 
list, certifikáty..)

Objednávateľ požaduje bezplatné vykonanie servisnej prehliadky v rámci záručného servisu v čase do 48 hod od nahlásenia, 
vrátane bezplatnej dopravy na miesto plnenia. Záručný servis je minimálne 24 mesiacov.

Objednávateľ požaduje v lehote 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť návrh predmetu zmluvy min. v 
rozsahu: jednotková cena bez DPH, výška DPH a celková suma bez DPH aj s DPH, typ, výrobcu, opis technických 
parametrov, obchodnú značku zariadenia, za účelom posúdenia zhody s požadovaným predmetom zmluvy. V prípade, že 
tovar nezodpovedá technickej špecifikácii, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprevziať.

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so 
splatnosťou 30 dní.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: Nosice 57

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 12:53:00 - 15.11.2021 12:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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: 9 060,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 872,00 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 Z202119150

V Bratislave, dňa 30.09.2021 10:42:01

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119150


Zákazka


Identifikátor Z202119150


Názov zákazky Konvektomat


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312907


Dodávateľ


Obchodný názov OMES spol. s r.o.


IČO 47505214


Sídlo Divina - Lúky 27, Divina, 01331, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.9.2021 7:58:21


Hash obsahu návrhu plnenia wPPEAjxgKuTffMSH2bSWI/2FiIlhJXrDHt+H6+ljtbo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
APE - 101 s požadovaným príslušenstvom


Prílohy:
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