
Zmluva o dielo č. Z201733829_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421 68288853

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Gastro Global s.r.o.
Sídlo: Kollárova 73, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36389251
DIČ: 2020124733
IČ DPH: SK2020124733
Číslo účtu: SK7875000000000407163223
Telefón: 00421 43 4302521-3

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent
Kľúčové slová: Kombinovaný šporák, tálový šporák, elektrický kotol, elektrický konvektomat, umývačka 

riadu, pracovný stôl
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 

a dodávky pre stravovacie zariadenia; 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a
spotrebný tovar; osvetlenie; 45315000-8 - Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických 
zariadení v budovách; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 42959000-3 - 
Umývačky riadu nie pre domácnosť; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Šporák tálový s elektrickou rúrou ks 1

2. Šporák kombinovaný ks 1

3. Kotol elektrický 150 L ks 1

4. Kotol elektrický 200 L ks 1

5. Panvica elektrická 80 L ks 1

6. Konvektomat elektrický ks 1

7. Umývačka riadu ks 1

8. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1800/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

9. Pracovný stôl bez zadného lemu - rozmer: 
1800/700/900 mm (dxhxv) ks 2

Strana 1 z 5 



10. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1100/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

11. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1600/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

12. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1400/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

13. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1200/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

14. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1600/700/1000 mm (dxhxv) ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.Šporák tálový s elektrickou rúrou - rozmer: 
800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 18kW/400V, 
elektrický príkon tálu: 4x3kW, počet platní: 4ks, rozmer 
platne: 300x300mm, rozmer tálu: 600x600mm, elektrický
príkon rúry: 6,3kW, vnútorný rozmer rúry: 
685x730x340mm (šxhxv)/GN2/1, regulácia teploty rúry: 
50-300°C, prevedenie rúry: statická, základné 
príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1

------------------------------------------------

2. Šporák kombinovaný - rozmer: 
800x900x900mm(šxhxv), príkon plyn: 28kW, príkon 
elektro: 6,7kW/400V, plynový príkon horákov: 1x4kW + 
2x7kW + 1x10kW, počet horákov: 4ks, elektrický príkon 
rúry: 6,7kW, vnútorný rozmer rúry: 
680x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1), regulácia teploty rúry: 
50-300°C, prevedenie rúry: statická, zapaľovanie 
pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, hrúbka 
plechu vrchnej dosky: 2mm, základné príslušenstvo: 
-rošt rúry GN2/1

------------------------------------------------

3. Kotol elektrický 150 L - Popis: rozmer: 
800x900x900mm(šxhxv), príkon elektro: 21,5kW/400V, 
objem: 150 l, vnútorný priemer duplikátoray: 600mm, 
ohrev: nepriame, vložka guľatá, vypúšťanie: výpustný 
ventil, dvojitá regulácia výkonu (energoregulátorom a 
tlakovým spínačom), hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm,
bezpečnostná tlaková armatúra

------------------------------------------------

4. Kotol elektrický 200 L - Popis: rozmer: 
1400x90x900mm(šxhxv), príkon elektro: 24kW/400V, 
objem: 200 l, vnútorný rozmer vložky: 
1100x670x350mm(šxhxv), ohrev: nepriamy, 3 stupne 
nastavenia výkonu, vložka hranatá, vypúšťanie: 
výpustný ventil, integrované napúšťanie kotla a 
duplikátora, bezpečnostná tlaková armatúra

------------------------------------------------

5. Panvica elektrická 80 L – rozmer: 
800x900x900mm(šxhxv), príkon elektro: 15kW/400V, 
objem vane: 80 l, rozmer dna: 720x560mm(šxh), 
prevedenie vane/dna: nerez/nerez, sklápanie: 
mechanické, regulácia teploty: 50-300°C, integrované 
napúšťanie vody, hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm

------------------------------------------------

6. Konvektomat elektrický - Popis: Air-O-Steam - level A,
rozmer: 898x915x1058mm(šxhxv), príkon elektro: 
17,5kW/400V, kapacita: 10 x GN1/1, tvorba pary: v 
bojleri, teplotná sonda, integrovaná sprcha, 
funkcie:horúci vzduch 25-300°C, para 100°C 
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para s nízkou teplotou 25-99°C, prehriata para 
101-130°C, kombi cyklus 25-250°C, regenerácia 
25-250°C, Cook&Hold, Eco-delta T pečenie,  manuálne 
privlhčenie,  nízkoteplotné pečenie,  varenie vo dvoch 
fázach,  pauza - odsunutý štart

1/2 otáčky ventilátora , 1/2 výkon ohrevu, el. ovládanie 
odvetrávacej klapky, vypúšťanie generátora pary, 
automatická kontrola zavápnenia bojlera, meranie 
regulácie vlhkosti, 4 prednastavené automatické 
umývacie programy + 1 poloautomatické, rýchle 
schladenie komory, meranie regulácie vlhkosti, HACCP 
výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia 
bojlera, súčasné zobrazovanie nastavených a 
aktuálnych hodnôt teploty / času

------------------------------------------------

7. Umývačka riadu - rozmer: 752x755x1547mm(šxhxv), 
príkon elektro: 9,9kW/400V, kapacita: 80/63/24 košov/h 
(do 1440 tanierov/h), 2 programové mody:(cyklus s 
vysokou produktivitou: 45", 84", 150" a cyklus sanitačný: 
57", 84", 150") rozmer koša: 500x500mm(šxh), 
maximálna vstupná výška: 420mm, prevedenie: 
jednoplášťová, spotreba vody: 2 l/cyklus, bojler: 
atmosferický s oplachovým čerpadlom, 

horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, 
oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu, 
elektronické ovládanie, autodiagnostický systém 
detekcie závad, termostop pre garantovanú teplotu 
oplachu podľa HACCP, softštart, samočistiaci program, 
základné príslušenstvo: (koš na 18 plytkých tanierov, 
košík na príbory, dávkovač oplachového prostriedku), 
príslušenstvo na objednávku:(koše podľa výberu, 
odpadové čerpadlo /8193400.00/, dávkovač umývacieho
prostriedku /864369/-30763

------------------------------------------------

8. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1800/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 
mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

------------------------------------------------

9. Pracovný stôl bez zadného lemu - rozmer: 
1800/700/900 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 
600x643x145 (dxhxv), 1 x polica spodná,  hrúbka 
pracovnej dosky 40mm

------------------------------------------------

10. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1100/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 
mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

------------------------------------------------

11. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1600/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 
mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná,  hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

------------------------------------------------

12. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1400/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 
mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná,  hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

------------------------------------------------

13. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1200/700/1000 mm (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm
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------------------------------------------------

14. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 
1600/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 
mm 500x643x145 (dxhxv), 1 x polica spodná,  hrúbka 
pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ potvrdzuje, že sa plne zoznámil s rozsahom a povahou dodávky tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne 
podmienky k realizácii dodávky tovaru, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 
potrebné. 

Dodávateľ realizujúci zmluvné dohodnutú dodávku tovaru je povinný dokladovať kvalitu dodaného tovaru a zároveň doložiť 
doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov (napr. certifikáty výrobkov, 
atesty, záručné listy, revízne správy, atď.). 

Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa dohodnutú stavebnú pripravenosť na plnenie predmetu plnenia tejto zmluvy, o čom sa
spíše medzi objednávateľom a dodávateľom záznam o odovzdaní a prevzatí priestorov pre inštaláciu, a to najneskôr v termíne
začiatku dodania tovaru. 

Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho zamestnancami, ako aj 
za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s v súčasnosti platnými predpismi BOZP a PO i počas realizácie a zabezpečí,
aby tieto predpisy boli dodržané aj v záujme ochrany tretích osôb. Na miesto dodania môžu vstupovať len poverení pracovníci 
dodávateľa a objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Základna škola - Lachova č.1, 851 03 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.08.2017 08:47:00 - 18.08.2017 08:48:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 15,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 25 397,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.07.2017 10:14:02

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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