Kúpna zmluva č. Z201739193_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 81272 Bratislava, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK7881800000007000180023

Dodávateľ:
Obchodné meno:

R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

Sídlo:

Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

36349631

DIČ:

2022096934

IČ DPH:

SK2022096934

Číslo účtu:

SK17 7500 0000 0040 1316 2795

Telefón:

0905718897

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Celokovové putá s poistkou a jednorazové putá textilné

Kľúčové slová:

celokovové putá s poistkou, jednorazové putá textilné

CPV:

35230000-5 - Putá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1) Celokovové putá s poistkou

ks

2 480

2) Jednorazové putá textilné - žlté

ks

20 000

3) Jednorazové putá textilné - čierne

ks

20 000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Popis k položke č. 1) Celokovové putá s poistkou:
-použiteľné pre rôzne veľkosti zápästí; musia obsahovať
systém zaistenia proti samovoľnému alebo zámernému
zatiahnutiu ozubených segmentov s dvojzápadkovým
zaisťovacím mechanizmom; možnosť odomykania pút z
obidvoch strán; vyhotovenie s protikoróznou ochranou
všetkých súčastí; putá sa musia skladať z dvoch
pevných párov tvarovaných nitovaných objímok a dvoch
pohyblivých ozubených segmentov vzájomne spojených
otočným článkom
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Minimum

Maximum

Presne

- musia byť zabezpečené zámkovým systémom
zloženým z 2 západiek a poistky proti násilnému
otvoreniu alebo samovoľnému utiahnutiu segmentov;
pevnosť spojovacieho článku v ťahu musí byť min 6 500
N; musia byť vybavené poistkou proti samovoľnému
alebo zámernému utiahnutiu ozubených segmentov;
poistka sa musí zasunúť svojím výstupkom tesne pod
západku, čím sa zamedzí pohyb západky i segmentu a
pritom je poistka aretovaná v nosiči
- na uvoľnenie bezpečnostného blokovania a otvorenia
pút sa musí kľúč zastrčiť do otvoru v objímke, otočiť k
bočnému otvoru pút k uvoľneniu poistky a až potom
otočiť v opačnom smere na uvoľnenie segmentu, čím
dôjde k odomknutiu pút; rozmery pút v zloženom stave 24 x 82 x 115 mm; hmotnosť 340 g; výrobok musí byť v
súlade s normou U.S. NIJ Standard 0307.01 alebo
ekvivalent; súčasťou pút musia byť 2 ks kľúčov s
dvojitým ozubením
Popis k položke č. 2) a 3) Jednorazové putá textilné
(žlté/čierne): -pozostávajú z textilnej šnúry odolnej proti
roztrhnutiu a plastového uzamykacieho systému, ktorý je
odolný proti uvoľneniu; textilná šnúra je prevlečená cez
uzamykací systém tak, že sú vytvorené 2 slučky a za
uzamykacím systémom sú ich voľné konce k sebe
pevne spojené tak, aby tvorili jedno oko; slučky sa
navlečú na zápästia rúk osoby a zatiahnutím za oko sa
obidve slučky stiahnu okolo zápästí; uzamykací systém
obsahuje mechanizmus proti uvoľneniu pút po ich
nasadení a zatiahnutí; zloženie pút z rúk sa vykonáva
ich prerezaním
- farba - žltá/čierna; materiál - tkaný nylon alebo kordura,
resp. iný materiál obdobných vlastností; rozmery - šírka
7-10 mm, celková dĺžka 850-950 mm; uzamykací systém
je vyhotovený z odolného plastu čiernej farby v tvare
kvádra s rozmermi - dĺžka 35-40 mm, šírka do 12-15
mm, výška do 15-20 mm
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane vyloženia na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením presných názvov
(obchodných značiek) nacenených výrobkov do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie bezplatnej funkčnej vzorky všetkých položiek predmetu zákazky do 7 kalendárnych dní od
uzavretia Zmluvy
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
Tovar bude dodávaný priebežne podľa potrieb Objednávateľa
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona
týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona
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 sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným označením normy, nakoľko Objednávateľom
požadovaný typ normy môže byť v inom štáte definovaný inou normou
Názov

Upresnenie
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

2) Jednorazové putá textilné - žlté.png

2) Jednorazové putá textilné - žlté.png

3) Jednorazové putá textilné - čierne.jpg

3) Jednorazové putá textilné - čierne.jpg

1) Celokovové putá s poistkou.jpg

1) Celokovové putá s poistkou.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Slovenská Ľupča

Ulica:

Príboj 560

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.08.2017 08:00:00 - 28.08.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 134 847,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 161 817,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.08.2017 10:52:01
Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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