
Kúpna zmluva č. Z202119828_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: PBT PRINT, s.r.o.
Sídlo: Jána Nováka 37, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36507164
DIČ: 2022036027
IČ DPH: SK2022036027
Bankové spojenie: IBAN: SK8911110000006626017004
Telefón: +421911212471

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové a rekreačné vybavenie
Kľúčové slová: bežecké pásy
CPV: 37441100-2 - Bežecké pásy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Bežecký pás motorový Acra GB 4400 alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 2

nosnosť kg 150

rýchlosť km/h 20

výkon motora HP 4,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

konektivita USB

typ motorový

typ náklonu elektrický

náklon 9 °

funkcie meranie spálených kalórií , meranie tepovej frekvencie , 
reproduktor

počet programov 48

rozmery (šírka, výška, hĺbka) 85 x 133 x 175cm
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USB výstup áno

zobrazované hodnoty kalórie, rýchlosť, vzdialenosť, tepová frekvencia

počet odpružení 10

reproduktor 2x

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou.

Faktúra musí obsahovať jednotlivé ceny položiek vrátane DPH.

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Záruka na tovar je minimálne 24 mesiacov.

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

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

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, v opačnom prípade musí byť na faktúre uvedené, že slúži zároveň aj ako dodací list.

Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú 
adresu, ktorá bude na tento účel oznámená dodávateľovi.

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2021 13:27:00 - 12.11.2021 13:27:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
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: 1 279,17 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 535,00 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.

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 Z202119828

V Bratislave, dňa 15.10.2021 13:38:02

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

Dodávateľ:
PBT PRINT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119828


Zákazka


Identifikátor Z202119828


Názov zákazky Športové a rekreačné vybavenie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313585


Dodávateľ


Obchodný názov PBT PRINT, s.r.o.


IČO 36507164


Sídlo Jána Nováka 37, Prešov, 08001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.10.2021 7:47:14


Hash obsahu návrhu plnenia f4RHyNX8mw8T0cXY4wSXJnutPkZyoFSrgfSMOz/L56o=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Výkon motora: 4,5 HP
Rýchlosť: 1-20km/h
Sklon: 0-15%
Bežecká plocha 128x46cm
Snímače tepovej frekvencia v rukovätiach
LCD Displej
Merané hodnoty: čas, rýchlosť, vzdialenosť, spálené kalórie, tepová frekvencia
99 prednastavených programov
Možnosť zloženia
Bluetooth na pripojenie hrudného pásu
MP3 pripojenie
USB Konektor
Kolieska na ľahký transport
Gumové silentbloky
Pripojenie: 230V
STOP poistka
Držiaky na fľaše a tablet
Nosnosť: 150kg
Hmotnosť stroja: 65kg
Rozmery 173x74x129cm


Prílohy:
1.jpg
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