
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201644378_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Hlavná Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

42404631

2120107660

SK79 56000000001951450001

+421908745206

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK1402000000002635487755

SK2022871246

2022871246

44857187

Traktorová 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika

CORA GASTRO s.r.o.

0527724340

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Vybavenie jedálne a dovoz jedál

jedálenský riad, vybavenie jedálne, prevoz jedál,Kľúčové slová:

39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39221120-4 - Šálky a poháre; 39221200-9 - Jedálenské
potreby; 39221210-2 - Taniere; 39221230-8 - Tanieriky; 39223000-1 - Lyžice, vidličky; 60112000-6 -
Služby verejnej cestnej dopravy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Vybavenie jedálne a kuchynky pre spoločné stravovanie•

Výdaj jedál a spoločné stravovanie•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

20ksč.1 - Hlboký tanier na polievku z tvrdeného skla, biely

22,5cmk č.1 - priemer taniera

20ksč.2 - Plytký tanier z tvrdeného skla, biely

24,5cmk č.2 - priemer taniera

20ksč.3 - Plytký tanier z tvrdeného skla, biely (dezertný)

20cmk č.3 - priemer taniera

30ksč.6 - Pohár z číreho skla na vodu a nápoje, 0,25 l
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6ksSklenený džbán na nápoje -vhodný na vrelé nápoje, odľahčené sklo 1,8
l

6ksSklenený džbán na nápoje -odľahčené sklo 1 l

10ksstolová súprava na dochucovanie soľ + korenie, z nehrdzavejúcej ocele
a skla

30kslyžička čajová antikorová

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Požadujeme, aby všetky tovary bolo možné vkladať do umývačiek riadov

Výrobky musia mať certifikáty kvality a potvrdenie o ich zdravotnej nezávadnosti

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Výrobky nové nepoužité zabalené

UpresnenieNázov

okres TrnavaMiesto dodania

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

TrnavaOkres:

Jaslovské BohuniceObec:

Hlavná Bohunice 1/70Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

15.12.2016 14:14:00 - 15.12.2016 14:14:00

Jednotka: 1

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 207,50 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2
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Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 249,00 EUR4.3

Dodávateľ:
CORA GASTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 07.12.2016 14:04:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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