Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk

KÚPNA ZMLUVA
č......
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č' 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1.

Zmluvné strany

1.1

Predávajúci:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/130
Miloš Krištof - konateľ
36 827 789
SK2022445315
Slovenská Sporiteľňa a.s.
SK32 09 000 000 000 363 498 100

(ďalej v texte aj ako „Predávajúci")
1.2

Kupujúci:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Považská Bystrica
Mestský úrad, Centrum2/3, 017 13 Považská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor
0317667
2020684632
Prima banka
SK97 5600 0000 0028 0016 5048

(ďalej v texte aj ako „Kupujúci", Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež aj ako „Zmluvné strany"
alebo jednotlivo „Zmluvná strana")
1.3

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej aj
ako „Zmluva").

2.

Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je interiérové vybavenie do kuchyne pre MŠŽelezničná, Považská
Bystrica v zmysle prílohy č. 1 (cenová ponuka Predávajúceho sošpecifikáciou predmetu
kúpy), vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia, jeho vyloženie, montáž a odovzdanie
Kupujúcemu /ďalej aj ako „Predmet kúpy"/. Opis Predmetu kúpy je uvedený v Prílohe č. 1
Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Touto Zmluvou:
2.2.1 Predávajúci:
a) prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy špecifikovanému
v bode 2.1 Zmluvy,

2.2
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2.2.2

b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti špecifikované v tejto Zmluve ďalej.
Kupujúci:
a) Predmet kúpy špecifikovaný v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do
svojho výlučného vlastníctva,
b) zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas,
ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

3.

Kúpna cena a platobné podmienky

3.1

Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe cenovej ponuky Predávajúceho
predloženej v rámci prieskumu trhu nasledovne:
Celková cena bez DPH:
Sadzba DPH:
Celková cena s DPH:

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

7 020,83 €
1 404,17 €
8 425 €

(slovom) osemtisícštyristodvadasťpäť

Dohodnutá kúpna cena je pevná a bez písomného súhlasu Kupujúceho ju nemožno zvýšiť.
Kúpna cena zahŕňa akékoľvek náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním Predmetu kúpy,
najmä, avšak nie výlučne náklady na dopravu, zabalenie Predmetu kúpy, montáž Predmetu
kúpy a pod.
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po dodaní Predmetu kúpy bez
vád, a to na základe faktúr vystavených predávajúcim, pričom predávajúci je oprávnený
vystaviť maximálne dve faktúry od začiatku plnenia až po kompletné dodanie Predmetu
kúpy.
V prípade zmeny sadzby DPH v čase dodania predmetu kúpy bude sadzba DPH upravená
v súlade s platnou sadzbou.
Predávajúci doručí kupujúcemu min. 4 originály faktúr.
Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu zálohu ani iné plnenia pred riadnym dodaním
Predmetu kúpy.
Zmluvné strany dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude
Predávajúcemu vrátená a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej
faktúry kupujúcemu.
Súčasťou faktúry bude dodací list.
Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov EU v rámci integrovaného regionálneho
operačného programu (iROP). Faktúry vystavené podľa tohto článku budú podliehať režimu
schvaľovania riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) Trenčianskym samosprávnym krajom, podľa zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, budú na základe dohody zmluvných
strán splatné do 60 dní od doručenia faktúry kupujúcemu s výnimkou, kedy v uvedenej
lehote nemá ešte Kupujúci príslušné finančné prostriedky, poskytnuté príslušným RO/ SO,
pripísané na účet kupujúceho. V takom prípade budú faktúry podľa tohto článku splatné do
3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným
2 |S t r a n a

RO/SO iROP na účet kupujúceho. Zhotovitel' s takýmto stanovením termínu splatnosti
faktúr vyslovene súhlasí.

Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy dodať Kupujúcemu do miesta dodania: Materská
škola Železničná, č. 74, 017 01 Považská Bystrica. Dodávka je spojená so službami
Predávajúceho spočívajúcimi najmä v dovoze na miesto určenia, v jeho vyložení a montáži.
Lehota dodania Predmetu kúpy je 90 dní od vyzvania predávajúceho kupujúcim. Presné
termíny dodania Predmetu kúpy oznámi Predávajúci Kupujúcemu najmenej dva pracovné
dni vopred.
Spolu s Predmetom kúpy Predávajúci Kupujúcemu dodá všetky doklady vzťahujúce sa na
Predmet kúpy, najmä certifikáty a tiež všetko príslušenstvo a vybavenie nevyhnutné pre
riadne fungovanie Predmetu kúpy.
Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu prevzatie Predmetu kúpy.
Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme
Predmet kúpy od Predávajúceho.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu kúpy a jeho častí, tzn.
preberá záväzok, že Predmet kúpy bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na
dohodnutý účel.
Zmluvné strany si dojednali dvojročnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa
odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu.
Počas záručnej doby je Predávajúci povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť
vady Predmetu kúpy s výnimkou vád vzniknutých v dôsledku bežného opotrebenia
Predmetu kúpy.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom
podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
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5.

Zmluvné pokuty

5.1

Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy vo
výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05
% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.2

6.

Záverečné ustanovenia

6.1

Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného
zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie
platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí neplatné
ustanovenie.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať
písomnú formu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpísali.
Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 rovnopisy sú určené pre Kupujúceho
a 2 rovnopisy sú určené pre Predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Cenová ponuka Predávajúceho so
špecifikáciou predmetu kúpy.

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

1 0. 06. 2019
V Považskej Bystrici, dňa

V Považskej Bystrici, dňa
za Predávajúceno:

AÁA Gasy-o \.r.$lÁ
IVII./111.
Tel./ftx: 042/4?jj' '&..kQhÍJj.Q?05 587 639
.n^yiqžkaä. 18206/R
hstof
.....
konateľ

Dr. Karol Janas
primátor
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G a s t r o
s .r .o .
Predaj, m ontáž a se rv is zariad ení pre gastronom i
potravinárske a obchodné prevádzky, reštaurácie, pizzerie,
Považské Podhradie 317 - priemyselná zóna
tel./fax 042 433 0429, ropb- 0949 200 029, miloskristof@ aaaqa

PRÍLOHA Č.1 K CENOVEJ PONUKE

Špecifikácia zariadení z CP - akcia ,,výdajná kuchyňa MŠ Železničná

Ohrevný vozík je d á l

kapacita 3 x GN 1/1
rozmery: 1160 x 630 x 850 mm
nedelené vane
polica
4 kolieska (2 brzdené)
napájanie : 1,4 k W / 230 V
regulácia teploty: 0- 90 ° C
materiál A IS I 304, hrúbka 1,2 mm
Stôl pod výdajné okno

nerezová o ceľ
materiál A IS I
nastaviteľné nožičky
2 x polica
rozmery: 1500 x 400 x 850 mm

304, hrúbka 1,2 mm

Parapeta výdajného okna

nerezová oceľ
materiál A IS I
rozmery: cca 1500 x 200 x 40 mm

304, hrúbka 1,2 mm

Stôl predum ývací - nakladací k umývačkek riadu

nerezová o ceľ
materiál A IS I
dráha na vedenie košov
rozmery: 1500 x 720 x 850 mm
drez na pravej strane
otvor na batériu
s policou
zadný lem
Tlaková sprcha s otočným ramienkom

stojánková tlaková sprcha
ramienko
rozmery: 150 x 200 x 110 mm
Umývačka riadu priebežná

označenie QQI - 1 0 2

304, hrúbka 1,2 mm

kapacita: 60/30/24/6 košov za hodinu
cyklus: 60", 120", 150", 6 00"
rozmer koša: 500 x 500 mm
max. vstupná výška 450 mm
spotreba vody: 2 ,1 1tr. / cyklus
bojler: tlakový
rozmery: 640 x 750 x 1600/2080 mm
príkon: 8,5 kW, 400 V
zemný odpad
prívod na studenú vodu
Zmäkčovač vody m anuálny - katexový

označenie L T 12
dvojkohútvý
vstupná teplota vody 8 - 25 °C
max prietok: 5020 Itr. / h
rozmery: p r. 190m m x 510 mm
Stôl vykladací z umývačky riadu

nerezová o ceľ
materiál A IS I 304, hrúbka 1,2 mm
dráha na vedenie košov
rozmery: 1100 x 720 x 850
nastaviteľné nožičky
s policou
zadný lem
Stôl s policou a zásuvkam i

nerezová oceľ
materiál A IS I 304, hrúbka 1,2 mm
tri zásuvky pod sebou na pravej srane
polica
zadný lem
rozmery: 1700 x 700 x 850 mm
Stôl s posuvným i dverami

nerezová oceľ
materiál A ISI 304, hrúbka 1,2 mm
dvojdielne posuvné dvere
zadný lem
nastaviteľné nožičky
polica
rozmery: 1700 x 700 x 850 mm
Manipulačný vozík

nerezová oceľ
2 police
nostonsť police 45 kg
rozteč medzi policami 600 mm
4 kolieska ( 2 brzdené)
dodávané v demonte
Skrinka na stenu 1

nerezová oceľ
materiál A IS I 304, hrúbka 1,2 mm
závesný systém súčasťou
otvorená verzia

polica
rozmery: 1200 x 350 x 700 mm
13.

Skrinka na stenu 2

materiál A IS I 304, hrúbka 1,2 mm

nerezová oceľ
závesný systém súčasťou
zasúvacie dvojdielne dvere
polica
rozmery: 1100 x 350 x 700 mm

vypracoval: Ing. Krištof
Tel./fax:m 2/4330429 /MobjlK)905 587 639
OR OS Trenčín vAcržI<ač I8206/R

[RAKONAL
SERVICE - PARTNER

AAA Gastro s.r.o.
GASTROTECHNIKA - predaj, montáž servis
AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/130 - 36
017 01 Považská Bystrica

CENOVÁ PONUKA

IČO :63827789

kontaktné osoby

IČ DPH: SK 2022445315
kontkat

názov
adresa
IBAN
IČO
DIČ

Výdajná kuchyňa - Materská škola Železničná ul.
Železničná 74/1
017 01 Považská Bystrica
názov zariadenia/služby

bez DPH/ks s DPH/ks

ohrevný vozík na GN 1/ls polic. 1160 x 630 x 850 mm
stôl úzky pod výdajné okno 1500 x 400 x 850 mm
parapeta výdajného okna 1500 x cca 200 mm
stôl predumývací k myčke 1500 x 720 x 850 mm
tlaková sprcha s ramienkom
umývačka priebežná QQI 102, 640 x 750 x 1600 mm
zmäkčovač vody manual
stôl vykladací z linky 1100 x 720 x 850 mm
stôl s policou a zásuvkami 1700 x 700 x 850 mm
stôl s posuvnými dverami 1700 x 700 x 850 mm
vozík mannipulačný 2 police 850 x 540 x 900 mm
skrinka závesná - zasúvacie dv. 1100 x 350 x 700 mm
skrinka závesná otvorená 1200 x 350 x 700 mm
dovoz a montáž výdajne

779,17 €
258,33 €
87,50 €
425,00 €
129,17 €
2 025,00 €
70,83 €
258,33 €
450,00 €
616,67 €
191,67 €
550,00 €
254,17 €
375,00 €

935,00 €
310,00 €
105,00 €
510,00 €
155,00 €
2 430,00 €
85,00 €
310,00 €
540,00 €
740,00 €
230,00 €
660,00 €
305,00 €
450,00 €

spolu v euro

6 470,83

7 765,00

€

spolu bez DPH spolu s DPH

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

€

779,17 €
258,33 €
87,50 €
425,00 €
129,17 €
2 025,00 €
70,83 €
258,33 €
450,00 €
616,67 €
191,67 €
1 100,00 €
254,17 €
375,00 €

935,00 €
310,00 €
105,00 €
510,00 €
155,00 €
2 430,00 €
85,00 €
310,00 €
540,00 €
740,00 €
230,00 €
1 320,00 €
305,00 €
450,00 €

7 020,83

8 425,00 €

celková cena vyššie uvedených produktov a služieb 7 020,83 € bez DPH t.j. 8 425,00 € s DPH
Vypracoval:
Ing. Krištof
948 200 029
miloskristof(a)aaagastro.sk

AAA G astro s,r.o.
Rozkvet 2 0 6 l/!3 0 jíít7 01

i «

/ iv io o jK

V 7V /J

J O

/ U J 7

OR OS Trenčín OcržtTa č. I8206/R
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