
Kúpna zmluva č. Z202119422_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 81243 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Telefón: +421376503908

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 3D tlačiarne 
Kľúčové slová: 3D tlačiareň
CPV: 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 3D tlačiareň

Funkcia

Vedecké účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

3D tlačiareň ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technológie 3D tlače: FDMTlačový priestor: 
210mmx250mmx210mmVeľkosť tlačového priestoru: 
StandardMin. hrúbka vrstvy: 0,05 mmTlačový materiál: 
ABS, ASA, FLEX, HIPS, Laybrick, Laywood, Nylon, 
PETT, PLA, PVA, TPE, TPUPriemer filamentu: 1,75 
mmRýchlosť tlače: 200mm/s,Možnosť tlače z: PC cez 
USB 2,0 a SD kartaPočet hláv: 1Displej: 
informačný/segmetový.Sonda SuperPINDAVyhrievaná 
magnetická podložka s vymeniteľným oceľovými 
plátmi.Ventilátor NoctuaDodávané vo forme stavebnice.

Uvedeným požiadavkám vyhovujePrusa i3 MK3S+ – 
stavebnica (PRI-MK3S-KIT-ORG-PEI) alebo ekvivalent

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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..

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požadujeme dodanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 15.00 hod.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Radlinského 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2021 08:30:00 - 22.10.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položka
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: 1 282,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 538,40 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.
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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 Z202119422

V Bratislave, dňa 15.10.2021 09:08:01

Objednávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119422


Zákazka


Identifikátor Z202119422


Názov zákazky 3D tlačiarne


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313179


Dodávateľ


Obchodný názov ITSK, s.r.o.


IČO 36556050


Sídlo Zelená 29, Nitra, 94905, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.10.2021 18:46:24


Hash obsahu návrhu plnenia 4DWNT8Xt5Y/Ysn/HO8hfFVRqlORu7hjUp0Eo8163XDg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Stavebnica 3D tlaciaren Original Prusa i3 MK3s+, cierno-oranzova PRUSAI3MK3SKPLUS PRI-MK3S-
KIT-ORG-PEI - 2ks


Prílohy:
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