Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z201628847

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Názov

IČO

Sídlo

OBEC VEĽKÉ SLEMENCE

00332062

106, 07677 Veľké Slemence, Slovenská republika

Názov

IČO

Sídlo

Elektroservis VV, s.r.o.

44602731

Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika

1.2

Dodávateľ:

II. Opisný formulár predmetu zákazky

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:
Názov:

Elektrický konvektomat s podstavcom, veľkokuchynský robot, kuchynský riad, kuchynské náradie

Kľúčové slová:

konvektomat, veľkokuchynský robot, dosky na krájanie, nože na čistenie/oberanie

CPV:

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
• Položka č. 1: Elektrický konvektomat určený na prípravu jedál
• Položka č. 2: Univerzálny robot na miešanie, miesenie a šľahanie
• Položka č. 3: Dosky na krájanie HACCP - biela, červená, modrá, zelená, hnedá, žltá
• Položka č. 4: Nože HACCP na čistenie/oberanie - sada obsahuje 6 nožov v šiestich farbách
• Položka č. 5: Hrnce a kastróly s pokrievkami
• Položka č. 6: Vešiak na 6 pokrievok

2.3

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti

Jednotka

Položka č.1: Elektrický konvektomat GASTROMIX 10x GN 1/1 resp.
ekvivalent
1.1 Šírka konvektomatu

ks
mm

930

1.2 Hĺbka konvektomatu

mm

825

1.3 Výška konvektomatu

mm

1030

1.4 Výkon

kW

16

1.5 Napájanie

V

3N/400V/50H
z

1.6 Kapacita GN 1/1

počet
zásuvov
porcia

1.7 Kapacita jedál
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Minimum

Maximum

Presne
1

10
80

150

1.8 Počet programov

ks

95

1.9 Podstavec pod konvektomat so zásuvmi pre G1/1

ks

1

1.10 Gastronádoba nerezová GN1/1- 65 mm plná

ks

8

1.11 Gastronádoba nerezová GN1/1 - 40 mm, plná

ks

8

1.12 Rošt nerezový GN1/1

ks

4

1.13 Sonda s priemerom 3 mm vhodná do konvektomatov

ks

1

Položka č. 2: Univerzálny robot na miešanie, miesenie a šľahanie

ks

1

2.1 Výška

mm

1120

2.2 Šírka

mm

720

2.3 Objem

l

30

2.4 Výkon

kW

1,3

2.5 Napájanie

V

2.6 Otáčky

min.

3N/400V/50H
z
125/204/430

Položka č. 3: Dosky na krájanie HACCP - biela, červená, modrá, zelená, sada
hnedá, žltá
3.1 Šírka
cm

1

3.2 Dĺžka

cm

32,5

3.3 Hĺbka

cm

2

Položka č. 4: Nože HACCP na čistenie/oberanie - sada obsahuje 6
nožov v šiestich farbách
4.1 Dĺžka čepele

sada

1

cm

9

Položka č. 5.1: Hrniec vysoký, objem: 20,9 l, s pokrievkou

ks

1

5.1 Hĺbka

cm

26

5.1 Priemer

cm

32

Položka č. 5.2: Hrniec vysoký, objem: 50,3 l, s pokrievkou

ks

1

5.2 Hĺbka

cm

40

5.2 Priemer

cm

40

Položka č. 5.3: Hrniec stredný, objem: 22.4 l, s pokrievkou

ks

1

5.3 Hĺbka

cm

22

5.3 Priemer

cm

36

Položka č. 5.4: Hrniec nízky, objem: 8 l, s pokrievkou

ks

1

5.4 Hĺbka

cm

13

5.4 Priemer

cm

28

Položka č. 5.5: Kastról, objem: 11.2 l, s pokrievkou

ks

1

5.5 Hĺbka

cm

11

5.5 Priemer

cm

36

Položka č. 6: Vešiak na šesť pokrievok

ks

1

6 Maximálny priemer

cm

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Položka č. 1: Typ konvektomatu

Elektrický

Položka č. 1: Nástrekový systém vytvárania pary

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: Elektrický ovládací panel

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: USB port na ukladanie a vkladanie dát

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu
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53

32

Položka č. 1: SOLID CAL systém proti vodnému kameňu

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: Automatické umývanie

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: Okamžité zastavenie ventilátora po otvorení dverí

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: Servisný a diagnostický systém - systém detekcie chýb

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Položka č. 1: Materiál podstavca pod konvektomat

Nerez

Položka č. 2: Tri nadstavce na miešanie, miesenie a šľahanie

Požaduje sa, materiál: nerez

Položka č. 2: Všetky časti robotu, ktoré prichádzajú do kontaktu s
potravinami musia byť z nerezu
Položka č. 2: Časovač

Požaduje sa

Položka č. 2: Spracovanie min. 6 kg múky/9 kg cesta

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto kapacitu

Položka č. 3: Materiál

Polyetylén HDPE 500, podľa normy HACCP

Položka č. 3: Prevedenie
Položka č. 4: Materiál

Dosky s drážkou na zachytávanie tekutín, obojstranne
použiteľné
Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, polypropylénová rúčka

Položka č. 4: Farby

čierny, červený, modrý, biely, žltý, zelený

Položka č. 5: Materiál

Nerez

Položka č. 6: Materiál

Nerez

2.4

Dodané zariadenie má zabezpečovať túto funkciu

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenia do prevádzky.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny.
Požadovaná revízna správa po pripojení zariadenia do užívania.
Požadovaný odovzdávajúci protokol zariadenia.
Požadovaná záručná doba min. 24 mesiacov.
Požadovaný zmluvný záručný aj pozáručný servis.
Požadujeme doložiť osvedčenie o autorizovanom servisnom partnertsve na opravu a servis uvedeného zariadenia.
Požadujeme bezplatné povinné servisné prehliadky a odborné skúšky (revízie) počas trvania 24 mesačnej záručnej lehoty.
Požadujeme bezplatnú opravu alebo výmenu zariadenia do 48 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch počas trvania 24
mesačnej záručnej lehoty.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s parametrami vyššie uvedenými.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený po preložení podrobného položkovitého rozpočtu a pri zistení jeho nesúladu s objednávkovým
formulárom odstúpiť o zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky,
neprevziať zásielku.
Tovary, ktoré sú predmetom zákazky, musia byť nové, nepoužité.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ odovzdá vyhlásenia o zhode alebo certifikáty pre všetky tovary, ako aj návody na použitie technických zariadení.
Konečná cena zahŕňa dovoz nepoškodeného tovaru na miesto plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch mimo sviatkov (pondelok až piatok) v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod. (dodávateľ je
povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať (telefonicky) zodpovednú osobu objednávateľa k
prevzatiu tovaru v dohodnutom mieste dodania tovaru.
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Pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa požaduje, aby dodávateľ mal v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.
Objednávateľ nie je platcom DPH. Ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EU, predkladá ju s
príslušnou DPH, platnou v tomto členskom štáte EU.
Názov

Upresnenie

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Michalovce

Obec:

Veľké Slemence

Ulica a číslo:

č. 106

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.10.2016 10:00:00 - 31.10.2016 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
Kúpna zmluva

3.5

Druh financovania:
Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ
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