
Kúpna zmluva č. Z202119007_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: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, lepidlá, konzervačné prostriedky, hmoty
CPV: 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lepidlo MAMUT GLUE CRYSTAL 290ml transparentný alebo ekvivalent

2. Chemická kotva FISCHER FIS VL 300, 300ml so smiešavacou špičkou alebo ekvivalent

3. Tesniaci silikón, čierny - 200ml

4. K2 Glass doctor set na opravu čelného skla a reflektorov 0,8ml alebo ekvivalent

5. CHAMELEON 773 Lepidlo na autosklo rýchle 310ml alebo ekvivalent

6. BODY 920 Lepidlo 100g alebo ekvivalent

7. Loctite Super Attak Precision 5g alebo ekvivalent

8. Univerzálne lepidlo CV00 na pneumatiky, 225 ml, Vipal, 02-03-77 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Lepidlo MAMUT GLUE CRYSTAL 290ml transparentný alebo ekvivalent

Funkcia

Mamut Glue TOTAL alebo ekvivalent vytvára vysoko trvanlivý, vodotesný, mrazuvzdorný spoj odolný voči poveternosti. 
Nepôsobí korozívne na kovy, po úplnom vytvrdení pretierateľný.  Vhodný na nerez, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne 
zliatiny, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, PUR, polyester, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, murivo, drevo, sadra, 
smalt, keramiku. Mamut glue total je vhodný na údržbu, renováciu, opravy, výstavbu, inštaláciu a montáž.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Lepidlo MAMUT GLUE CRYSTAL 290ml transparentný 
alebo ekvivalent ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50 kg/cm2

Vodotesný, mrazuvzdorný, odolný poveternostným 
vplyvom (voda, mráz, sneh)

Výborná priľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj 
na vlhké povrchy

Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenia pri 
vulkanizácií

Nepôsobí korozívne na kovy

Absorbuje akustické a mechanické vibrácie

Po úplnom vytvrdení pretierateľný

tvrdosť podľa Shore A až 70±3

Pevnosť po vytvrdnutí 22 kg / cm2 resp. 500 kg / m2

Položka č. 2: Chemická kotva FISCHER FIS VL 300, 300ml so smiešavacou špičkou alebo ekvivalent

Funkcia

Dvojzložková chemická malta určená na rýchle ukotvenie. Je vhodná na extrémne zaťaženie a tiež na práce pod vodou. 
Chemická kotva je vhodná na upevňovanie prvkov umiestnených v blízkosti hrany a na vysoko zaťažované upevnenia do 
betónu., kameňa, pórovitého a ľahkého betónu. Ukotvuje kotviace tyče, objímky so závitom, výstužové tyče a pod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chemická kotva FISCHER FIS VL 300, 300ml so 
zmiešavacou špičkou alebo ekvivalent ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

objem minimum 280ml

Položka č. 3: Tesniaci silikón, čierny - 200ml

Funkcia

Tesniaca hmota je vhodná pre tesnenie kovov, skla a plastických hmôt.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tesniaci silikón, čierny - 200ml ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

automatická kartuša

teplotný rozsah pre použitie od -60°C do +250°C

Položka č. 4: K2 Glass doctor set na opravu čelného skla a reflektorov 0,8ml alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

K2 Glass doctor set na opravu čelného skla a reflektorov
0,8ml alebo ekvivalent ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5: CHAMELEON 773 Lepidlo na autosklo rýchle 310ml alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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CHAMELEON 773 Lepidlo na autosklo rýchle 310ml 
alebo ekvivalent ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: BODY 920 Lepidlo 100g alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

BODY 920 Lepidlo 100g alebo ekvivalent ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 7: Loctite Super Attak Precision 5g alebo ekvivalent

Funkcia

Univerzálne tekuté sekundové lepidlo. Vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva a kovov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Loctite Super Attak Precision 5g alebo ekvivalent ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 8: Univerzálne lepidlo CV00 na pneumatiky, 225 ml, Vipal, 02-03-77 alebo ekvivalent

Funkcia

Lepidlo pôsobí ako činidlo katalyzujúce polymerizačnú reakciu a pôsobí ako urýchľovač/tužidlo. Používa sa pri opravách 
rôznych typov vnútorných rúrok aj pri montáži vložiek a rúrkových ventilov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Univerzálne lepidlo CV00 na pneumatiky, 225 ml, Vipal, 
02-03-77 alebo ekvivalent ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Použitie na automobilové pneumatiky či duše bicyklov

lepenie za studena

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý.

Objednávateľ požaduje predložiť presnú špecifikáciu dodávaného tovaru vrátane rozpisu ceny po položkách do 7 dní od 
uzavretia zmluvy.

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.

Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry 
odberateľovi.
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Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou minimálne tri pracovné dni vopred.

Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou
osobou minimálne tri pracovné dni vopred.

Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na 
odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia 
fakturačných údajov.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok, - objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak v momente uzatvorenia zmluvy 
nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto 
registra.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 10:00:00 - 15.10.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 448,79 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 538,55 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.
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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 Z202119007

V Bratislave, dňa 28.09.2021 10:38:01

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

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119007


Zákazka


Identifikátor Z202119007


Názov zákazky Tmely, konzervačné materiály a lepidlá


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312764


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


Sídlo Čepeňská 2369/34, Sereď, 92601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.9.2021 21:23:39


Hash obsahu návrhu plnenia BAfj5koM8T8DB7CIIVQQsACVpCCeG3LrKiB4c9ip9VY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Týmto potvrdzujem, že predložená ponuka je v súlade s požadovanými technickými parametrami na
plnenie predmetu zákazky.


Prílohy:
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