
Kúpna zmluva č. Z202211244_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: Profi Holding, s.r.o.
Sídlo: Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 50626337
DIČ: 2120428805
IČ DPH:
Telefón: 0948181348

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Škrabka na zemiaky
Kľúčové slová: škrabka, zelenina, nerez
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu 

jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Škrabka na zemiaky ŠKBZ -20N alebo ekvivalent

Funkcia

Profesionálna gastronomická pomôcka, škrabka na zemiaky ŠKBZ-20N alebo ekvivalent určená na šúpanie zemiakov a 
koreňovej zeleniny.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmery zariadenia (šírka) mm 650 800

Rozmery zariadenia (hĺbka) mm 650 800

Rozmery zariadenia (výška) mm 900 1100

Hmotnosť jednej náplne kg 20

Príkon elektro kW 0,6 0,8

Pracovný cyklus minúta 1 3

Produkcia kg/h 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiálové prevedenie nerez

Bezpečnostné veko požaduje sa
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy predmetu zákazky na miesto plnenia.

Vrátane demontáže starého zariadenia, inštalácie, montáže predmetu zákazky na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia personálu, odborné zaškolenie personálu o používaní zariadenia - stroja, starostlivosti o zariadenie - stroj 
a bezpečnosti pri práci so zariadením - strojom, jeho odskúšania po inštalácii a odovzdania dokladov na riadne užívanie.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť návod na obsluhu výrobku v slovenskom, resp. českom jazyku a záručný list.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto technickej špecifikácii, inak si 
objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie zmluvy.

Požiadavky na dodávateľa, servis, záruka.

Záručná doba na všetky položky minimálne 24 mesiacov.

Počas záručnej doby sa predávajúci zaväzuje nastúpiť na bezplatné odstránenie reklamovanej vady zodpovedajúcim 
spôsobom do 5 pracovných dní od prvotného oznámenia.

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky.

Objednávateľ požaduje splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia.

V prípade, že objednávateľ obdržal faktúru a preberací protokol, ktorý nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu, je 
oprávnený to vrátiť dodávateľovi za účelom doplnenia alebo vystavenia nového dokladu. Počas tejto doby neplynie lehota 
splatnosti.

Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu nového, zatiaľ nepoužívaného a nepoškodeného tovaru, 
náklady na dopravu na miesto plnenia, demontáž starého zariadenia, inštaláciu predmetu zákazky, montáž a zaškolenie 
personálu.

Dodanie predmetu zákazky v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 po predchádzajúcom dohovore.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa môže považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a možnosť vrátenie predmetu 
zákazky na náklady dodávateľa.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza údaj alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Ekvivalent je možné dodať v 
rovnakej alebo vyššej kvalite po konzultácii s objednávateľom.

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:

12.10.2022 13:00:00 - 04.11.2022 13:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 324,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 589,00 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 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, 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 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211244

V Bratislave, dňa 10.10.2022 14:04:01

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

Dodávateľ:
Profi Holding, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211244


Zákazka


Identifikátor Z202211244


Názov zákazky Škrabka na zemiaky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/330342


Dodávateľ


Obchodný názov Profi Holding, s.r.o.


IČO 50626337


Sídlo Kálov 1, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 7.10.2022 14:08:40


Hash obsahu návrhu plnenia Bu/b2xUMfl/bhbcFuDx5S1VIc/XIFFJHoOX1w+xV3hA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Škrabka na zemiaky


Prílohy:
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