
KÚPNÁ ZMLUVA

Linka na spracovanie ovocia a zeleniny

uzavretá V 5úlade s § 409 a nasl. zákona ö, 513/1991 zb. obchodnV zákonník V znení neskorjích
pred pisov medzi zmluvními stranamji

obchodné meno: Natur Products - Németh, s.r,o.

Adresai ö, 424, 93575 lperskv sokolec
Vjeho mene konajúci: ln8. Arpád Németh, konatel
Bankové spojenie: IBAN: sK80 3100 0000 0044 4002 6202
tüo: 36539554
otÖ: 2020155566
la DPH: sK2o2o155566
E-mail: nemeth(anaturproduct.sk
Tel: +42í905 327 475
lnternetová adresa: Www.naturDroduct-sk

(d'alej len,,kupujúci")

a

obchodné meno: DoRoTl PACK Kft.
zapísan,íl vi Veszpré m i Tö rvényszé k cégbirósá8 nyilvántartásban
sídlo: 8558 csót, Rákócziutca 74, Hun8ary
Zastúpenv: Pallan8 sándor - konater
lao: 19,09-510509
Dla: L43739L4-2-í9
le DPH: HUL43739L4
Bankové spojenie| oTP Bank Észak-Dunántúli r,, Pápa
IBAN: HU42 11763488495188300000000
E,mail: info@doroti,hu
Tel| +36/89354277
lnternetová adresa: https://doroti.hu

(d'alej len ,, predáVaj úci")

(kupujúci a predávajúci d'alej spolu ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvná strana")

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatváíajú túto zmluvu ako Vvsledok zadávania nadlimitnej zá kazky - verej nej

sútaie 5 názvom predmetu: ,,Linka na spracovanie ovocia a zeleniny" zadáVanej na základe oznámenia
o Vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania ó,

7/2022 dád 03.o7.2022 pod u natkou 55-MsT a v Úradnom vestníku Európskej únie dfia 31,12,2o21pod
éislom 2021ls 255-673640, 
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Kúpna zmluva - Linká na spracovanie ovocia a zeleniny

l. PREDMETzMlUVY

1, Predmétom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodát kupujúcemu predmet zákazky

(rozdelené na 4 öasti):
1. Vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a wtlaénou pumpou

2. Baliöka na §tvorstranne zváranv sáókoví produkt

3. Automatické plniace a baliace zariadenie na 15-20 8 porciovaného bálenia do

1.

3.

plastowch kelímkoch
4, stroj na zmr§tovanie pomocou PE fólie,

a previest na kupujúceho vlastnícke práVo k uvedenvm poloikám a závázok kupujúceho

predmet zmluvy prevziaí do Vlastníctva a záplatit predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to

v§etko za podmienok dojednanvch v tejto zmluve.

Predmet zmluvy je blii§ié §pecifikovanv v Prílohé ö. 1k tejto zmluve, ktorá jejej neoddeIiternou

súéastou,

sútastou dodania predmétu zmluvy je aj doprava na miesto dodania, in§talácia, odskúianie a

za!kolenie zamestnancov kupujúcého ohradne obsIuhy a odovzdanie dokladoV potrebnvch na

ulívanie predmetu zmluvy a wkon vlastníckeho práva kupujúceho. závázok predávajúceho

dodat piedmet zmluvy sa povaiuje za splnen,í ai riadnym splnením záVázkov podla tohto ods,

zmluv!.

ll. MlEsTo A eÁs DoDANlA

Miestom dodania predmetu zmluvyje: Nafur Products - Németh, s.r,o,, ó,424,Ipel'slci sokolec,

Predávajúci sa zavázuje dodat predmet zmluvy v rozsahu závázku podra öl, l, tejto zmluvy

najneskórdo 6 mesia.ov od úéinnostitéjto zmlu!ry,

Presnv dátum a óas dodania predmetu zmluvy 5i dohodne predávajúci 5 kupujúcim najmenej

tridnivopred.

V prípade omelkania predávajúcého s dodaním píedmetu zmluvy (v rozsahu záVázku podra él,

l, tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo w§ke 0.02 % denne z ceny

nedodaného'alebo neskoro dodaného premetu zmluvy, zaplatením zm|uvnej pokuty nie je

dotknutí nárok kupujúceho na náhradu §kody. Pokial predmet zmluvy nebude dodanv ani

v dodatoönej lehote, ktorá bude stanovená najskór do 3 mesiacov od pövodne uröenom podla

bodu-2. tohto ölánku, kupuitlci je opráVnenv od tejto óasti zmluvy odsttlp ohradne

nedodáného predmetu zmluvy a má nárok na náhradu §kody, ktorá mu nedodaním predmetu

zmIuvy vznikla; §kodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podía öl, lV,

tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodáVateía

z dóvodu ome5kania predávajúceho.

l ll. PoDMlENKY DoDANlA

1. PredáVajúci 5a závázu.ie predmet zmluvy zabalit a vybavit na prepravu, priéom náklady s ivm

spojené sú ui zahrnuté v kúpnej cene. Predmet zákazky mu5í bytdodan'Í, príp, zabalen,í takvm

5pósobom, ktoní, dostatoöne zabezpéaíjeho ochranu a uchovanie.
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lV. (tjPNA CENA A PLAToBNÉ PoDMlENKY

1, Kúpna cena za predmet kúpyje:

öast zákazky cena (bez DPH)

1. Vákuová várná nádoba s vákuovou pumpou a wtlaönou pumpou 33 903,00

2, Baliöka na §tvorstranne zVáranv 5áökovi produk 81295,00

3. l,Jtor*ti"ké plni"." u baliace zariadenie ná 15-20 8 porciovaného

balenia do plastowch keIímkoch
88 533,00

a stroi na zmr§tovanie pomocou PE fólie 27 579,oo

225 310,00 EuR.
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./pna zm|uva - Linka na 5píacovanie ovocia a zeleninY

2. súaastou predmetu zákazkyje aj:

. doprava na miesto dodania,

. umiestnenie a upevnenie na podloienie pripravené obstarávaterom,

. zapojenie do existujúcich rozvodov médií-elektrická energia, voda, stlaóen'í vzduch,

odvetranie, odsávanie ( ak sa uplatóuje).
. montái zariadení, ich uvedenie do prevádzky,

. Wkonatskú5obnú prevádzku a riadnym spósobom za5kolit poverenvch

zame5tnancov kupujúceho ohradne ob5luhy,

. dodanie návodov na obsluhu a údribu v slovenskom jazyku

o za§koléníspí!u opráVne n í zástupcovia predávajúceho a kupujúceho záznam,

ni riadnym splnenim povinnostípodla tohto ods. zmluvy 5a záVázok predávajúceho doda{

predmet zmluvy povaruje za splnen,í.

o odovzdanía prevzatíkaidej aasti predmetu zmluvy spí§u predáVájúcia kupujúci alebo ich

poverení zástupcovia v mieste dodania prebérací protokol, ktorí obsahuje najmö, nie v§ak

v,iluóne: dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmtuvy, záznam z prvej vonkaj§ej obhliadkv

predmetu zmluvy, súpis zjavnich vád zistitelních pri vonkajiej obhliadke a podpisy

predávaiúcého a kupujúceho alebo ich poverén,ích zástupcov,

spolu s predmetom zmluvyje predávajúci povin n! od ovzdat ku p ujúcem u v§etky do klody, ktoré

s; k nemu vzfáhujú a ktoíé 5ú potrebné na uiívanie a na vvkon vlastníckeho práva, a to najmá,

nie v§ak uiluöne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záruén' |ist a iné

relevantné dokumenty.

Momentom uvedenia predmetu zmluW predávajúcim do prevádzky V mieste jeho dodania

podla tejto zmluvy prechádza nebezpeéenstvo §kody na predmete zmluw na kupujúceho, V

prípade. ie sa uvedenie do prevádzky nevyladuje, nebezpeöenstvo §kody na predmete zmlirvy

prechádza na kupujúceho diom podpísania píotokolu o jeho prevzatí, Kupujúci prevézme

predmet zmluvy po úspeanom odskúsaníjeho funkónosti.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru ai úpIn'ím zaplatením kúpnej ceny podra óI lV,

tejto zmluvy.

celková zmluvná cena bez DPH:
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2.

3,

V kúpnej cene 5ú zahrnutév§etky náklady predávajúceho spojené sdodaním predmetu zmluvy

u pr"uoáorn vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania,

polstenie, náklady in§talácie, skú§obnej prevádzky, zalkolenia zamestnancov kupujúceho a

pod.

Dohodnutú kúpnu cenu je morné menil len na základe písomného dodatku k zmluve

podpísaného zmluvnvmi stranámi. Takáto zmena nesmie byt v rozpore 5 § 18 zákona i,

343/2015z.z, o veíqnóm obstaráVaní a o zmené a doplnení niektonich zákonov,

Kúpna cena je splatná V nasledovn,ích splátkach:

a, Prvá splátka kúpnej ceny (záloha) Vo víike 50% z kúpnej ceny, Predávajúci je

o právne n,y' vystavit z} lo hoVú faktúru po n adobud n utí útin nosti tejto zmluvy, splatnos{

z;lohovej faktúry je 30 katendárnych dní odo dóa jej.doruöenia kupujúcému, V

prípade,;k jé kupujúci v ome§kaní 50 zaplatením hoci aj öasti zálohy, predávajúci má

náiot< predtiit termin aodania predmetu 7mluvy ojeden defi za kaidí aj zaöatv deó

omé§kania,
b, Druhá splátka kúpnej ceny vo w§ke 3olo z kúpnej ceny, PredáVajúci je oprávnenv

.vystavi{ faktúru na druhú splátku kúpnej ceny po v,/robe a odskú§aní zariadenia a po

. odsrlhlasenífunkénosti kupujúcim - zariadenie nachádza u predávajúceho, splatnost

faktúry je 30 kalendárnych dní odo döa jej doruöenia kupujúcemu, V prípáde, ak je

kupulÚci v omeikaní so zaplatením hoci aj öasti záIohy, predáVajúci má nárok predliit

termin dodania predmetu zmluvy o jeden dei za kaidv aj zaéatv defi ome5kania,

c. Zvy§nú öast kúpnej ceny (2o%) za predmét zmluvy sa kupujúci zavázuje zaplati{

pr;dáVajúcemu na základe - ria3ne Wstavenej predáVajúcim a doruöenej kupujrlcemu

- koneönejfaktúry (daóoVého dokladu), ktorej predmetomje aj poskytnutv preddaVok,

PredávajJcije oprávnenv Wstavil koneönú faktúru po splnenízávázku v rozsahu podIa

öl. l, tejio zml,rvy. splatnost faktúry je 60 kalendárnych dní odo döa jej doruöenia

kupujúcemu, á to prednostne bezhotovostnvm prevodom na úóet predávajúceho

uvedenv na faktúre, prípadne in,ím spósobom V súlade s platnvm právom,

Prílohou koneönej faktúry vystavenej predávajúcim musí byt dodací list, preberaci protokol a

zápis zo za§kolenia ob5luhy,

Faktúra mu;í obsahoval náleiitosti podra § 74 zákona é.222l2oo4 z, z, o dani z pridanej

hodnoty V znení neskor§ích predpisov, V prípade, ie vvlka kúpnej ceny n6 faktúre bude

nesprávna, alebo ak doruöená faktúra nébude obsahovaivjetky ná leiitosti da iového dokladu,

aleÜo k nej nebude priloiená príloha podla ods. 6 vy§§ie, kupujúcije oprávnen,í vrátiffaktúru

predávajúiemu na jej opravu álebo doplnenie, V tomto prípade zaöína plynút nová lehota

splatnosti faktúry po jej opátovnom doruééní kupujúcemu,

V prípade koneónéj faktúry, akje kupujúciv ome§kaníso zaplatením ktlpnej ceny za predmete

zÁtu'vy. preaavajriii me nárok na úrok z ome§kania vo wike o,o2% z d|inej sumy za kaidv aj

zaiatv dei omeikania,

V. zoDPoVEDNosÍ zA VADY, áRum

Predávajúci je povinn,í dodat kupujú.emu prédmet zmluvy v mnoistve a akosti podra

podmienok iejto zmluvy a plne spósobilé na ulíVanie na uröení úöel Wplwajúci Z povahy

predmetu zmúvy. Píedávajúci 5a zavázuje, ie predmet zmluvy ku díu dodania bude v jeho

5.
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vúluönom vlastníctve a nebude zataien,í iiadnymi právami tretích osób a ie záíovei bude
spÍiat v§etky V§eobecne závázními právnymi prédpismi a technjckími normami stanovené
poiiadavky na akost, kvalitu, funkönosí a prevádzkyschopnost, ako a,i v§etky bezpeönostné,
poiiarne, hygienické a zdravotné nolmy, V prípade, 

'e 
sa tak nestane, ma predmet zmluvy

Vady.

2. PredáVajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má p.edmet zmluvy v okamihu
prechodu nebezpeöenstva §kody na kupujúceho, a to a.ivtedy, ák sa Vada stane zjavnou ai po
tomto öase. PredáVajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne ai po prechode nebezpeöenstva
§kody na technoló8iách na kupujúceho, ak jé Vada spósobená poru§ením povinností
predávajúceho.

3, Predávaj úci tlimto poskytuje na píedmet zmluw záruku v dÍike 12 mesiacov. záruöná doba na

konkrétny predmet zmluvy bude uvedená v záruönom liste, ktoní bude súöastou
odovzdává.iúcej dokumentácie. záruóná doba zaéína plynúi dóom uvedenia predmetu zmluvy
do prevádzky v mieste dodania, a ak §a uvedenie do prevádzky nepoladuje, záruöná doba
zaöína plynút dóom odovzdania/prevzatia prédmétu 2mluw, pritom záruöná doba pIynie

samostatne vo vzfahu ku kaide.i öasti predmetu zmluw, zárukou preberá predáVajúci

zod povednosl najmá za to, ie predmet zmluvy budé po dojednanú dobu spósobilé na uiívanie
na dojednan,í úéela bude bezVád. Predávajúcibudé na vlastné náklady za bezpeöovaí záruöní
servis prédmetu zmluvy.

4. záruöná doba neplynje po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmét zmluvy uiíva{'pre vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci.

5. záruka sa nevztahuje na vady spósobené neodbornou manipuláciou v rozpore 5 návodom na

obsluhu, prípadne násiln,ím a neopráVnenvm zásahom do pr€dmetu zmluw.

Vl. OZNÁMEN!E VÁD A NÁROXY Z VÁD POCAS áRUCNEJ DOBY

Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinnv písomne reklamovat u predáVajúceho bez
zbytoöného odkladu po ich zistení, najneskór v§ak do konca záruónej doby. Pre dodrianie
podmienky pisomne.i reklamácie postaöíuplatnit reklamáciu faxom, re5p. emailom.

Ak si kupujúci úplatni nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúcije povinnv
zabezpeöit, ie servisnv technik sa dostaví na opravu max. do 3 pracovn,ích dní od nahlá5enia
poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná náv§teva technika na
pracovjsku oznámenom kupujúcim. PredáVajúci je povinní zabezpeöit odstránenie vady v
zmysle jeho plného §funkönenia na vlastné nák|ady, 5 odbornou starostlivostou, najneskór do
30 pracovnvch dníod nahlásenia vady. V prípade nepredvídatelnvch problémoch pri dodávke
náhradnvch diel- toto ale m usí byf potvrdené aj od dodávotela náhradného diela - predávajúci
ihned informuje kupujúceho atento termín na odstránenie vady predliu,ie 5termínom
ome§kania dodávatera náhradného diela. Predávajúci sa zavázuje, ie v takomto prípade urobí
v§etko, aby chvbajúci náhradn'í diel (v prípadne die|y) öo najrychlej§ie zabezpeóil od iného
dodávateía -v tomto prípade nedójde k predlieniu termínu na odstránenie vady. ,

Pokial si kupujúci neuplatní konkrétny 5pó5ob odstránenia Vady, alebo pokial je vada
neodstránitelná §pósobom, ktoní zvolil kupujúci, predávajúci§a zavázuje, ie zvolítakí5pó5ob
odstránenia vady, ktory' je najefektíVnej§í a najviac zodpovedá potrebám kup}liúcého,

l|ll q
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V prípadé ome§kania predávajúceho s odstránením Va dy oploti le hote uvedenej vods.2 tohto \
élánku zm luvy ku pujúci práVo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéj p redáVaj úcem u Vo vílke 30,- '
EUR za kaidv pracovní déó ome§kania predávajúceho s odstránením vady. Tím nie je dotknutí
nárok kupujúceho na náhradu §kodyv plnej W§ke,

Ak predávájúci neodstránivadu álébo neposkytne náhradn,í predmet zmluvy aniv dodatoönej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci uröil, alebo ak Vyhlási, ie vadu neodstráni, álebo ak je

vada neodstránitelná, kupujúcije oprávnenvod tejto öastizmluvy odstúptohradne predmetu

zmluvy, ktorého sa döVod odstúpenia tvka.

PredáVajúcj zodpovedá za §kodu, ktorá Vznikne kupujúcemu V dósledku toho, ie predmet

2mluvy mal vady, Predávajúci zároveö zodpovedá za §kodu 5pósobenú kupujúcemu
nepravdivostou a/alebo neúplnostou ktoréhokorvek z vyhlásení predávajúceho v tejto öasti

Vll. oDsTtjPEN|E oD zMLUVY

Kupujúcije oprávnenv písomne od5túpit od tejto zmluvy v prípade, ie predávajúci podstatne
poru§ízmluvné povinnosti. za podstatné poru§enie zmluvn,ích povinností sa povaiuje, ako je

uvedené V tejto zmluve, najmá, nie vsák wluane, nedodanie predmétu zmluvy V zmysle

dohodnutvch podmienok riadne a Vöas a v kvalite podla dohodnutvch podmienok a jeho

neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu

kúpy za podmienok uveden,ích Vtejto zmluve,

Pokiar predmet zmtuvy nebude spÍliat podmienky a technické parametre poiadované
kupujúcim v procese obstarávania, kupüjúcije oprávnenv od tejto zmluvy odstúpita má nárok
na náhradu §kody, ktorá mu v dósledku toho Vznikla; §kodou sa v tomto píípade rozumie aj

lozdiel medzi kúpnou cenou podra öl. lV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci
obstaral predmet zmluvy u iného dodávatela z dóVodu nesplnenia podmienok predávájúcim

tvkajúcich sa technjckvch parámetrov predmetu zmluvy.

V prípade, ak nastane dóvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúcije opráVnení
odstúpi{od tejto zmluvy aj len ohradne öasti plnenia, ktorej sa dóVod odstúpenia tvka.

PredáVajúcije oprávnen,íodstúpifod tejto zmluvy, V prípade, ie kupujúcinezaplatídohodnutú
kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnut,ích platobn,ích podmienok ani do 90 dníod uplynutia
doiednanéj lehoty splatno5ti.

odstúpenie od zmluvy je úéinné okamihom doruéenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávnenvm úóastníkom zmluvy drUhému úöastníkovi 2mluvy. PráVne úöinky odstúpenia sa

spravujú príslu§nvmi ustanoveniami obchodného zákonníka,

Vlll. Vyuiitie subdodávaterov
Píédávajúcinemá v úmyste podielzákazky zadat subdodávaterom, A' dosplnenia tejtoZmluW
je Predávajúci povinnv oznámit Kupujúcemu ak sa rozhodne podiet zákazky zadat
subdodávaterom.
PredáVajúci je oprávnení kedykolvek poéas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokorvek
subdodávatela. Najneskör7 dní pred prijatím subdodáVkyod nového subdodávatera, álebo od
uzavretia zmluvnévzfahu s nov,ím 5ubdodávatelom (podra toho ktorá udalostnastané skór,je
Predáva.iúci povinn,í oznámit Kupujúcemu (identifikatné) údaje o novom subdodávatelovia o
osobe oprávnenej konal za nového subdodávatera v rozsahu meno a priezvisko, adresa

\
5,

6,

1.

2.

7.

2.

3.
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.úpna zmluva - Linka na spracovanie ovocia a zeleninY

// pobytu, dátum narodenia. A' do splnenia tejto Zmluw je ,hotoviteí povinn,í oznámii

' objednávaterovi akúkolvek zmenu úda.iov o novom subdodávateíovi.
3. V prípade poru§enia ktorejkolvek z povinností tvkajúcej sa subdodáVatelov alebo ich zmeny

(napr. neoznáménie zmeny subdodávatera, álebo vyuritie subdodáVatera, ktoni nespÍlia
povinnosí zápisu do re8istra partnerov Verejného sektora, hoci to zákon Vyiaduje, má

objednávater právo odstúpii od te.ito zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo w§ke
2 000 EuR, za kaidé poru§enie ktore.ikorvek z vy§§ie uvedenvch povinnostía to aj opakovane.

lx.
áVEREcNÉ USTANoVENlA

1. PráVne vztahy touto zmluvou neupravené 5a riádia slovenskím právom, najmá príslu§nÍmi

ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj d'al!ími íelevantnvmi právnymi predpismi

slovenskej republiky,

7.

zmluvné strany sa zavázujú, ie V§etky spory, ktoré Vzniknil z tejto zmluvy alebo V súvislosti s
fiou, vrátane sporov o wklad tejto zmluvy, budú rié§éné zmierom. Ak nedó.ide k Wrie§éniu
sporov zmiérom, zmluvné strany predloiia spoí na rozhodnutie súdu v s|ovenskej republike
príslu§nému podla procesnvch predpisov sR. Zmluvné strany sa dohodli, ie táto zmluva a

v§étky vzlahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplwajúce sa budú spravova{ práVnym

poriadkom slovenskej republiky.

zmluvu je moiné menat alebo dopÍóa( len folmou písomních a oöíslovanvch dodatkov za
podmienok ustanovenvch v § 18 zákona ö. 343/2015 Z, z, o verejnom obstarávaníje a o zmene
a doplnení niektorvch zákonov v znení neskor§ich predpisov - zmluvu je moiné menif alebo
dopíóai len ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Verejní obstaíávatel nemohol pri

vynalorení náleiitej starostlivosti predvídat a zmenou sa nemenícharakter zmluvy.

ziadna zo zmluvnvch strán nie je opráVnená postúpit svoje práVa a povinnosti podla tejto
zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného 5úhlasu druhej 2mluvnej strany.

JednotliVé ustanovenia káidéj tastia kaidého ölánku a odseku tejto zmluvy sú vymáhatelné
nezávisle od seba a neplatnost ktoréhokofuek z nich nebude mat iiadén vplw na platnosl
ostatnvch ustanovení, s v,ínimkou prípadov, kedy je z dövodu dóleiitosti povahy alebo inej
okolnosti tvkajúc€.isá tákéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, ie dané ustánovenie nem6ie
byt' oddelené od ostatnvch príslu§ních ustanovení, V prípade. ie niéktoré 2 uvedenych
ustanovení bude néplatné, priéom jeho neplatnost bude spösobená niéktorou,ieho óastou,

bude dané ustanovenie platit tak, ako keby bota predmetná öasi Wpustená. Ak vlak tak,y'to

postup nie je moin,í, zmluvné strany sa zavázujú uskutoénit v§etky kroky potrebné Za tvm
úöelom, aby 5a dohodli na ustanovenís podobnvm úöinkom, ktonim 5a nepIatné ustanovenie
V sú|ade s aplikovatelnvm právnym poriadkom nahradí. ,

zmluvné strany sú povinné v tejto zmluve strpiet záv5zok wkonu kontroly, auditu alebo
overovanie v zmysle príslu§n,ích právnych predpisov slovenskej republiky a Európskych
spoloöenstiev, súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky a 5 pouiitím íinananích
prostriedkov kedykorvek poöas platnosti a úöinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finanöného píspevku, a to oprávnenvmi osobami a poskytnút im v§etku potr€bnú sútinnost.

Neoddelitelnou súéastou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: Pri|oha é. 1 - Podrobn,í
technickí opis a údaje deklarujúce technické parametre dodáVaného predmétu zákazky

I,ű
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Kúpna zmluva - Linka ná spracovánie ovocia a zeleniny

Zmluva je Vyhotovená V troch rovnopisoch, priöom kupujúci obdrií dve vyhotovenia zmluvy a
predávajúci obdrií jedno vyhotovenie zmluVy.

Zmluvné stra ny vyh lasujú, ie sitúto zmluvu preöítali, jej obsahu porozumelia súhlasia s ním a
ie zmluvu uzatvárajú slobodne, Váine a bez nátlaku, na znak öoho pripájajú svoje podpisy,

10. Táto zmluva nadobudne platnosf dliom jej podpísania opráVnenvmj zástupcami oboch
zmluvnvch strán a úöinnost po splnení odkladacej podmienky, ktorá spoöíVa v tom, ie dójde
kschváléniu zákazky zo strány poskytovatela NFP, t.j, doruöenie správy z kontroly Vo
prüímaterovi, objednáVatel má práVo odstúpi{ od zmluvy bez udania iného dóVodu v
nadváznosti na dorutenie správy z kont.olyVo, ktorou poskytovate r neschvá li p red m ét né Vo,
alebo uzavretie tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodlia svojim podpisom wslovne súhlasiá
so zverel'nením tejto 2mluvy a jej prípadn,ích príloh a dodatkov, s wnimkou podpisov a öísiel
bankowch úatov.

Kupujúci:

lpelsk,i sokolec, día: 03.03,2022

; konater

inBarl ,,
írElcd.lnl . irolgóltgp_íü l,

a55a c:"l 
'kó'zl 

u, 
'+'ía' aJlJ5+2Tl

Attb,.m,143739i+2,1l

Podrobní technickv opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného píedmetu

1
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I

l

Predáváiú.i:

csót,03.03.2022,

9,

Príloha ö.1
zákazky

[.[l 
"

ln8, Arpád Németh, konatel
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Názov oíílohv:



ö. 1 kúpnej zm|uvy ,, Linka na spíacovani€ ovocia a zeleniny", Pod robnv technickí opis a údaje
deklalujúce technické parametre dodáVaného predmetu zákazky

riloha ö. í kúpnei zmluvy

,,Linka na spracovanie ovocia a zeleniny"

Podrobní technicky opis a údaje deklarujúco t€chnické parametre dodávaného
predmgtu zákazky

Öast'l Vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a v!,tlaénou pumpou

opis predmetu zákazky

Vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a wtlaönou pumpou - íks

vyrcbca, typ|.6&M Kft., GM-GV300

Funkcia stroia
zariadenie na Vyrobu ovocnych marmelád, na zahusténie a mie§anie
polravinárskvch tekutin pod vákuum. Tepelné spracovanie túchlo tekutín

sPLúA

zlozenie slrcia:
Mie§acie zariadenie pre nepretízití pohyb Vareného materiálu v panvici
skrutkové öerpadlo na odöerpanie hotového Vyrobku
Vákuová öerpacia stanica na dosiahnutie pozadovaného vákua poóas varenia
Dehydrataóny cyklón na dosiahnutie vákua

sPLNA

obiem náplne:300l sPLí]A 3ool

Dvoislenné WkurcVanie nizkotlakovou parou (0,2 - 0,4 MPa)' sPLí]A

VákUoVé öerpadlo s Vodnvm tesnením: 2,0 - 2,4 kW sPLílA

Vúdainé öerDadlo skrutkové: 2.0 kW - 3.0 kW SPLí]A 2,2 kW

Rozmerv: cca 2x2 m a w§ka 2.7 m (moznosf odchvlkv 15%) sPLNA

Elekkické zapoienie: 38ol22ov, soHz sPLúA

Kondenzátor pary na plvnulé odvedenie spátnei pary do vyvíiaóa pary, sPLN]A

splnenie legislatíVnych podmienok a noliem strojov pre potravinárske úöely
a bezpeönost práce, sPLNA

I,u \



Príloha ö. 1 kúpnej zm luvY ,,Linka na spra€ovanie ovocia a zeleniny" - Podrobnv technickv opis a údaje

a"tiuruj,l." t""t ni.ra p"rametre dodávaného pr€dmetU zákazky

Öasf 2 Baliöka na §tvorstranne zváraní sáékoví produkt

opis predmetu zákazky

\\\t, 4

Bal|éka na §tvorstranne zvárany sáökovy píodukt- ík8

vírobca, typ: S)MAPAK Kft., PM-4s

horöicé atd. do sáókov

zlozenie slroiai
FiÉÜÜijnláiu j"anotka s plniacim zásobnikom s ohíevom a mie§adlom pre §elíné

plnenie píoduktu,
6Jl"toi oátumu na saókoch atramentovej tlaóialne

;#Íffi;Önizj;-s}dol a nosnY aopravnit<, pomo_cou ktoíého mo2no nastavit

..lát""áe"ti" u"r""i", píesny poéel Vyrobeni,ch sáökov _
ái"j."ŰpiÖ 

" 
."z""stou páiokolovánI

om: PE íólia laminovaná v 3 vrstvách

20oo-3ooo vrecúéolíhod v 1

enie: 380/220V, 50H4

_nalsKeuceiysplnenie leglslativnych podmienok a nollerr

2
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i deklarujúce technické paraínetre dodáVaného predmetu zákazky 3

Óasf 3 Automatické plniace a baliace zariadenie na 15-20 g porciovaného

balenia do plastovych kelímkoch

opis predmetu zákazky

Automatickó plnlace a baliacé za]iadénie na l5-20 g porciované balenio do
plastowch kellmkoch- íks

wíoúa, typlaaon pec,x Kft. , D)RPACK c3030

Funkcia stroia l

Automa-tické plni"ce a baliacé zaliadenie na 15-20 g, vhodné na plnenie medu. 
I

diemu, keöupu. óokolády a pod, PVc íólia sa pouiiva na formovanie kelímkov. klorú 
_ _ ., .

strojvwaruj; automalicly, §troj uzatvára napinené kelímky Vlchnou hlinikovou fóliou SPLNA
a nládí spráinost a nepoóunutie grafiky na kelímkoch, Vyrezáva vyrobené kelímky 

I

a,Posunie na PrePravní pás, Ruöné ukladanie hotovrch kelímkoch do papierowch 
I

zlozenie skoia:
Piestové plniace zariadenié s vyhlievanou plniacou nádrzou.
vysekávací slíoj, ktoni,vyrezáva holové virobky a ukladá ich na dopra. ny pás,.

Tlaöiarefi na kartóny, klorá llabice s kelimkami natlaóí EAN kód a pozadované

údaje, Viéká tlaöe 35 - 40 mm, max, 5-6 V riadkoch
PLc riadenie, moznostbu protokolovania,

sPLNA

stroi ie Dohálianú stlaöenvm vzduchom a elektrickou éner§iou, sPLNA

@eného materiálu a mnozstva
náolne.

sPLÍ]A

Rozmery cca (moinost odchílky 15%): dízka 4 m, §írká 1,2 m, wlka 1,8 m, pracovná

W§ka 850-950 mm

SPLNA dÍzka 4 m,

§irka 1,2 m, ví§ka
1,8 m, prácovná

w!ka 850-950
mm

Elektrické zapoienie: 38ol220v, 5oHz sPLNA

sdnenle bgblatíVnvch podmienok a noriem §trojov pro potravinár§ke úöely

a bezpeónost práce,
sPLNA

l,CI
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deklarujúce technické parameüe dodávaného pfedmetL] zákazky 4 -

Öasf 4 Stroj na zmr§tbvanie pomocou PE fólie

opis prédmetu zákazky

stroj na zmÉt'ovanié pomocoú PE fólie - íks

v!,íobca, typ: NEW-PR)F|PAOK KFT., PR 500

Funkcia stroia
Bálenie PE zmr§továcou íölou, sírka fóIio 400-450 mm, Hrúbka fólie 0,025 - 0,050
mm

SPLNA sírka fólie
400-450 mm,
Hrúbka íólie 0,025
- 0,050 mm

Mozno§' na rozmery ba,lenérlo kartónu do §írky 3o0 mm a vi§ky 400 mm a dizky 350
mm.

sPLNA

Vúéka tunela 400 mm SPLÍ]A 400 mm

Kapacita: 5 balíldmin,
SPLNA 5
balikJmin.

PoloautomaticIá konatrukcia sPLNA

Elektrické zapoienie| 380l22ov, 50Hz
sPLNA 380/220V,
50Hz

sptnenie legislatíVnych podmienok a noriem strojov pre potravinárske úöely
a bezpeúnost' píáce,

sPLí]A

I,a ,l


