
Kúpna zmluva č. Z202119281_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: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika
IČO: 44754213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Bankové spojenie: IBAN: SK46 0200 0000 0025 9599 2756
Telefón: 0948524035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely a konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, silikónový, dvojzložkové lepidlo, vysoké teploty,
CPV: 44831100-5 - Tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tmely a konzervačné materiály a lepidlá

Funkcia

Gasket Sealant 280ml červený-Pre tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárstve. Tesnenie motorov, prevodoviek a 
olejových vaní. Pružné tesnenie teplovzdušných rozvodov, sušičiek, žehličiek a práčok. Tmelenie kotlových prírub, prírub 
vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok, golierov, priemyselných pecí.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tmel na tesnenie 280ml červený na vysoké teploty- 
Vysoká tepelná odolnosť až +300°C, Farba: Tehlovo 
červená, obsah:280ml

ks 6

Tmel na tesnenie 280ml čierný na vysoké teploty, Trvalo
pružný, odolný vysokým prevádzkovým teplotám ks 11

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
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Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.

Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku 
s DPH.

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

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.

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

Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.Tovar 
dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.

Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť 
najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.09.2021 12:16:00 - 06.10.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 17,0000

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: 70,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 84,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 Z202119281

V Bratislave, dňa 28.09.2021 12:42:01

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

Dodávateľ:
MažeTo, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119281


Zákazka


Identifikátor Z202119281


Názov zákazky Tmely a konzervačné materiály a lepidlá


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313038


Dodávateľ


Obchodný názov MažeTo, s.r.o.


IČO 44754213


Sídlo Lán 688/2, Hruštín, 02952, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.9.2021 7:18:42


Hash obsahu návrhu plnenia GjidaRsM4I/dwf+gYwTW4yi6Whhv72e6u1ZI41h5yJk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
K2 Silikon


Prílohy:
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