Kúpna zmluva č. Z202123230_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika
35732881
2020268910
SK2020268910
0267201111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Espresso SK s. r. o.

Sídlo:

Geologická 1F, 82106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36769304

DIČ:

2022380195

IČ DPH:

SK2022380195

Bankové spojenie:

IBAN: SK6775000000004027160838

Telefón:

0903738597

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Plnoautomatický kávovar

Kľúčové slová:

kávovar, plnoautomatický kávovar

CPV:

39711310-5 - Elektrické kávovary; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Plnoautomatický kávovar DeLonghi Dinamica ECAM 353.75.B alebo ekvivalent

Funkcia
Plnoautomatický kávovar voľne stojaci s funkciou automatického čistenia
Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

ks

Príkon

W

1450

Tlak čerpadla

bar

15

Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu

g

300

Objem nádržky na vodu

l

1,8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Vstavaný displej

áno

Minimálny počet druhov pripravovaných nápojov jedným
stlačením

4

Odnímateľný zásobník vody

áno

Nastavenie množstva kávy

áno

Nastavenie množstva vody

áno

Nastavenie teploty kávy

áno
Strana 1 z 3

Minimum

Maximum

Presne
1

Použitie mletej kávy

áno

Použitie zrnkovej kávy

áno

Tryska na paru

áno

Zásobník na mlieko

áno

Mlynček na kávu

áno

Možnosť prípravy 2 šálok naraz

áno

Nastaviteľný prúd páry pre našlahanie mlieka

áno

Elektronický termostat na paru a kávu

áno

Odnímateľná odkvapkávacia mriežka

áno

Počet stupňov nastavenia mletia, minimálne

13

Funkcia automatického čistenia a odvápňovania

áno

Funkcia úspory energie

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto dodania.
Miesto dodania tovaru je v meste Bratislava.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný rozpis cien (€ bez DPH, € s
DPH) na tovar s presnou špecifikáciou ponúkaného tovaru preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov
predmetu zákazky.
Požaduje sa, aby tovar bol dodaný objednávateľovi v pracovné dni v dobe od 08:00 hod do 15:00 hod.
Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom dodania kompletného predmetu zmluvy objednávateľovi. Kompletnosť
objednávateľ potvrdí na dodacom liste.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu, požadujeme záručnú dobu min. 2
roky od dátumu prebratia tovaru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, vrátane lehoty dodania, sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
V prípade, že v popise je uvedený konkrétny typ tovaru, pripúšťa sa ekvivalentné plnenie, pričom dodávateľ je povinný dodržať
rovnaké alebo vyššie technické parametre ako má uvedený referenčný typ.
Návod na použite v slovenskom alebo českom jazyku musí byť súčasťou balenia.
Názov
2.4

Upresnenie
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:

Muchovo nám. 12
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.11.2021 08:00:00 - 07.12.2021 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý set v zmysle opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 458,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 550,79 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123230

V Bratislave, dňa 23.11.2021 14:36:01
Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Espresso SK s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123230
Zákazka
Identifikátor

Z202123230

Názov zákazky

Plnoautomatický kávovar

Verejný detail zákazky

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316987

Dodávateľ
Obchodný názov

Espresso SK s. r. o.

IČO

36769304

Sídlo

Geologická 1F, Bratislava, 82106, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia

16.11.2021 11:55:07

Hash obsahu návrhu plnenia

WnYgIN55ASUcrL3XotCQdncKPxqCOqYIicjDJ0e5Ejg=

Vlastný návrh plnenia

Položka 1

Plnoautomatický
kávovar DeLonghi
Dinamica ECAM
353.75.B alebo
ekvivalent

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
kávovar Gaggia Magenta Milk
100% TALIANSKY PRODUKT
Gaggia Magenta sa vyrába v Taliansku, čo je záruka najvyššej kvality a nekonečnej vášne pre umenie
výroby espressa.
K DISPOZÍCII AŽ 9 NÁPOJOV
Objavte 9 dostupných nápojov: ristretto, espresso, dlhé espresso, káva, americano, cappuccino, café
au lait, napenené mlieko a horúca voda.
NOVÉ ROZHRANIE S DOTYKOVÝMI KLÁVESAMI
Veľké rozhranie s farebnou obrazovkou a dotykovými klávesmi zaisťuje lepšiu kontrolu a viditeľnosť
všetkých funkcií. Príprava vašich obľúbených nápojov bude veľmi jednoduchá a postupy čistenia sú
vedené krok za krokom , preto má veľmi jednuduché ovládanie.
CAPPUCCINOCUP A NOVÁ SKLENENÁ KARAFA
Inovatívne riešenie na mlieko, ktoré je teraz doplnené elegantnou vonkajšou sklenenou karafou.
Vyznačuje sa čistými líniami a funkčným dizajnom. Je odnímateľná, aby sa jej používanie ešte
uľahčilo. Navyše je možné ju po použití uložiť do chladničky a umyť v umývačke riadu bez rizika jeho
poškodenia.
PODSTAVEC NA ESPRESSO Z NEREZOVEJ OCELE
Zaisťuje správnu výšku na získanie bezchybného espressa s rovnomernou vrstvou krému na povrchu,
ktorý zabráni postriekaniu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a je umiestnený v odkvapkávacej
tácke. Ľahko sa dá jednoduchým gestom vytiahnuť a umiestniť do správnej výšky.
100% KERAMICKÉ NASTAVITEĽNÉ MLECIE KAMENE

Odolné 100% keramické mlynčeky extrahujú z kávových zŕn najčistejšiu esenciu a zabraňujú ich
prehriatiu a spáleniu. Tento materiál zaisťuje trvalý výkon, ticho a najlepší výsledok v pohári. Vyberte
si medzi 5 stupňami mletia a prispôsobte si svoje espresso, od najjemnejších pre silnejšiu chuť až po
hrubšie pre ľahšiu kávu.
OPTIAROMA
Táto vlastnosť vám dáva jedinečnú možnosť vytvoriť espresso podľa vašej chute. Môžete si vybrať z 5
výberov množstva mletej kávy pre každú šálku, čím si prispôsobíte intenzitu arómy a chuť svojej kávy.
ŠPECIÁLNE VEKO AROMA
Vďaka špeciálnemu viečku nádoby na zrnkovú kávu je aróma vašej kávy najlepšie zachovaná.
PREDSPARENIE
Horúca voda zostáva v mletej káve niekoľko sekúnd pred vydaním a dodáva všetkým kávovým
nápojom, ktoré chcete pripraviť, jedinečnú arómu a chuť.
VYBERATEĽNÁ CENTRÁLNA JEDNOTKA
Srdce stroja -centrálne jednotka- dokonale dávkuje a stláča správne množstvo mletej kávy. Pretože je
odnímateľné, umožňuje tiež dôkladné čistenie stroja: je možné ho umyť pod tečúcou vodou, vysušiť,
namazať vazelínou a ľahko uložiť na jeho miesto.
MOŽNOSŤ POUŽITIA MLETEJ KÁVY
Okrem možnosti použitia kávových zŕn, ponúka Gaggia Magenta jednoduché riešenie na vyskúšanie
rôznych zmesí mletej kávy, a to aj bez kofeínu.
RÝCHLOOHRIEVACÍ KOTOL
Rýchloohrievací kotol vždy zaistí horúce espresso. Jeho tajomstvo spočíva v materiáloch, z ktorých je
vyrobený - ľahký hliník a nehrdzavejúca oceľ - ktoré môžu rýchlo dosiahnuť vysoké teploty.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE :
ROZHRANIE
Farebný displej TFT + kapacitné klávesy
TYP GRAFICKÉHO ROZHRANIA
FARBA TFT + KAPACITÍVNE KLÁVESY (8 KAPACITÍVNYCH, 2 BACKLIT)
PRIPRAVOVANÉ NÁPOJE
RISTRETTO, ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, KÁVA, AMERICKÉ, CAPPUCCINO, EMULZOVANÉ
MLIEKO, KÁVA AU LAIT, HORÚCA VODA
RIADENIE PARY / EMULZIA MLIEKA
CAPPUCINOCUP + VONKAJŠIA SKLENENÁ karafa
Espresso zásobník - áno
Keramické mlecie kamene - áno
Nastaviteľná hrúbka mletia - áno - až 15 stupňov
Optiaroma - áno
Nastaviteľný zásobník na kávu - áno 70 -150 mm
Počet možností prípravy nápojov - 9
Tlak čerpadla - 15 barov

Predsparenie - áno
Možnosť použitia mletej kávy - áno
Nastaviteľné množstvo kávy - áno
Nastaviteľné množstvo mlieka - áno
Nastaviteľná teplota kávy - áno - 3 možnosti
Gaggia adaptívny systém
Kapacita zásobníka na vodu - 1,8 L
Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu - 300 g
Simultánny výdaj 2 šálky kávy - áno
Kompaktibilný vodný filter - Intenza +
Funkcia automatické čistenie - áno
Funkcia čistenie mliečnych ciest - áno - automatická
Funkcia odstraňovanie vodného kameňa - áno - automatická
Rozmery : 43,5 X 35,7 X 22,4 CM
Hmotnosť : 7,7 kg
Farba kávovaru : čierna matná
Materiál kotla : nehrdzavejúca oceľ
Typ kotla : rýchlovýhrevný
Napätie : 230V 50HZ 1450W
Spotreba energie v režime Stand-by - menej ako 1 W
Prílohy:
magenta milk.png

