
Kúpna zmluva č. Z20217758_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marek Špeťko - IMEX
Sídlo: Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 41648242
DIČ: 1047991824
IČ DPH: SK1047991824
Bankové spojenie: IBAN: SK7456000000000811787003
Telefón: 0944039436

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely a konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmely a konzervačné materiály
CPV: 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 39820000-6 - Organické povrchovo aktívne 

prostriedky; 44831300-7 - Tesniace tmely; 24951400-9 - Chemicky upravené tuky a oleje; 
24911200-5 - Spojivá; 09211630-6 - Antikorózne oleje; 24910000-6 - Gleje; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prípravok na ochranu podvozkov BODY 950/ekvivalent

2. Prípravok na ošetrenie gumových tesnení - silikónový olej

3. Prípravok na ošetrenie spodkov karosérií BODY 910/ekvivalent

4. Tmel silikónový na motory

5. Tmel karosársky

6. Pasta na zatesnenie výfukových potrubí

7. Rýchlo tuhnúci tesniaci tmel REO UNIVERZÁL (120 g)/kvalitatívny ekvivalent

8. Tesniaca pasta mrazuvzdorná PLUG-N-SEAL 0,5 kg/ kvalitatívny ekvivalent

9. LEPIDLO NA DUŠE REMA TIP TOP  35ML/ kvalitatívny ekvivalent

10. Sanitárny silikón transparentný biely.

Položka č. 1: Prípravok na ochranu podvozkov BODY 950/ekvivalent

Funkcia

Vhodný pre vonkajšie spodné a vnútorné časti karosérie vozidla s vynikajúcimi adhéznymi vlastnosťami, s ochranou proti 
hluku a korózii. Chráni vnútorné a spodné časti automobilov a poskytuje ochranu proti poškriabaniu a kameňom.
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba šedá/čierna

Prevedenie spray 400 ml

Položka č. 2: Prípravok na ošetrenie gumových tesnení - silikónový olej

Funkcia

Hydrofóbny olej určený na údržbu gumy, plastov v automobiloch, v priemysle a domácnosti. Chráni pred vodou a oxidáciou. 
Gumové časti chráni pred vysúšaním a mrazom. Konzervuje a leští tvrdé plasty. Bez zápachu, netoxický, bezfarebný Znižuje 
trenie, eliminuje poškodenie trením, pískanie Odoláva teplotám od -50°C do 200°C. Antistatický – odpudzuje prach a nečistoty.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie spray 400 ml

Položka č. 3: Prípravok na ošetrenie spodkov karosérií BODY 910/ekvivalent

Funkcia

Materiál s vynikajúcou ochranou proti hrdzi a oderom od kamienkov. Vhodný pre aplikáciu na podvozky , oblúky kolies a 
spodky vozidiel. Má dokonalú priľnavosť, rýchlo schne a môže byť prelakovaný všetkými lakovacími systémami farieb. Aplikuje
sa štetcom alebo striekaním pištoľou.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo kg 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie plechovka 1 kg

Farba šedá/čierna

Položka č. 4: Tmel silikónový na motory

Funkcia

Pre tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárstve. Tesnenie motorov, prevodoviek a olejových vaní. Pružné tesnenie 
teplovzdušných rozvodov, sušičiek, žehličiek a práčok. Odoláva ropným produktom, vynikajúca priľnavosť k nenasiakavým 
podkladom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 15

tepelná odolnosť °C 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie kartuš 310 ml

Farba čierna/červená

Položka č. 5: Tmel karosársky

Funkcia

Tesniaca hmota vyrobená na základe gumy, vhodná pre spájanie kovových častí a pre vyplnenie karosérie vozidla. Je taktiež 
vhodná pre vnútorné časti karosérie, ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniam. Nanáša sa ľahko manuálnou alebo 
pneumatickou pištoľou. V závislosti od hrúbky, schne rýchlo, zostáva elastická a rozmerovo stála. Po vysušení je 
prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie kartuš 310 ml

Farba šedá/biela

Položka č. 6: Pasta na zatesnenie výfukových potrubí

Funkcia

Pasta na opravu výfukov, utesňuje diery, špáry a trhliny v tlmiči výfuku, výfukovom potrubí a spojoch a ohyboch výfukového 
systému. Má výbornú priľnavosť na očistených i zahrdzavených povrchoch. Po vyschnutí vytvára zvar odolný splodinám CO, 
vibráciam a vysokým teplotám.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 15

Tepelná odolnosť °C 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie tuba - min. 140g áno

Položka č. 7: Rýchlo tuhnúci tesniaci tmel REO UNIVERZÁL (120 g)/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia

Viacúčelový prípravok. Okamžité a maximálne účinné použitie. Tmel je v jednej tube namiešaný tak, že stačí len oddeliť 
potrebné množstvo a dobre ho premiesiť v rukách.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie tuba 120g

Elektricky nevodivý áno

Po stvrdnutí je tmel veľmi pevný a možno ho 
opracovávať ako kov – brúsiť, rezať, pilníkovať, natierať,
je vysoko odolný voči pôsobeniu vody, všetkých ropných
látok a chladiacich emulzií.

áno

Dobre sa spája s kovmi, drevom, betónom, sklenými 
tkaninami, keramikou a väčšinou plastov áno

Položka č. 8: Tesniaca pasta mrazuvzdorná PLUG-N-SEAL 0,5 kg/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia

Zmes vo forme pasty v plastovej nádobe.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 10

hmotnosť g 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vysoká priľnavosť k akýmkoľvek, aj neupraveným 
povrchom (špinavé, hrdzavé, mechanicky poškodené 
plochy, mastné plochy, povrchy s ostrými hranami)

áno

Možné aplikovať na miesta, odkiaľ kvapalina už vyteká,  
zmes je netoxická, zdravotne neškodná a nehorľavá. 
Určené len na dočasnú opravu do cca 48 hodín, 
mrazuvzdorná

áno

Položka č. 9: LEPIDLO NA DUŠE REMA TIP TOP  35ML/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia
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Lepidlo sa používa na opravy duší rôznych typov a taktiež na lepenie ventilov. Nový recept s nižším obsahom benzénu 
zaručuje jednoduchúaplikáciu ako aj väčšiu bezpečnosť pre používateľa a životné prostredie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie tuba 35ml áno

Položka č. 10: Sanitárny silikón transparentný biely.

Funkcia

Sanitárny silikón transparentný je určený na škárovanie obkladov, všetkej sanitárnej keramiky (umývadlá, bidety, WC, 
pisoáre), sprchy, kuchynské linky, smaltované kúpeľňové vane a pod. Je vysoko priľnavý na smalt, sklo, dlaždice aj 
glazúrovanú keramiku. Je odolný v sanitárnom prostredí.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Balenie kartuš 310ml

Farba biela

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na 
faktúre uvedená).

Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.

Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Objednávateľ požaduje pre svoju potreby 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks 
dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry 
odberateľovi.

Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2021 08:20:00 - 21.05.2021 08:21:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 691,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 830,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.05.2021 09:00:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marek Špeťko - IMEX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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