
Kúpna zmluva č. Z20225954_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: Kovové tyče,plechy,fólie a profily
Kľúčové slová: profil, oceľ, jakel, tyče, kari rohož
CPV: 44334000-0 - Profily; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre

konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44331000-9 - Tyče; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily 
používané v stavebníctve

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Uzavretý obdĺžnikový profil 60x40x3 mm hladký

2. Uzavretý štvorcový profil 30x30x3 mm hladký

3. Uzavretý štvorcový profil 40x40x2 mm hladký

4. Uzavretý obdĺžnikový profil 40x30x3 mm hladký

5. Tyč plochá plná hladká 50x5 mm

6. Tyč prierezu L  rovnomerná

7. Tyče kruhového prierezu

8. Napínací drôt pozinkovaný Ø 3 mm

Položka č. 1: Uzavretý obdĺžnikový profil 60x40x3 mm hladký

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Uzavretý obdĺžnikový profil 60x40x3 mm hladký m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno
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Materiál oceľ štandard, bez povrchovej úpravy áno

Položka č. 2: Uzavretý štvorcový profil 30x30x3 mm hladký

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Uzavretý štvorcový profil 30x30x3 m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Materiál oceľ štandard, bez povrchovej úpravy áno

Položka č. 3: Uzavretý štvorcový profil 40x40x2 mm hladký

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Uzavretý štvorcový profil 40x40x2 mm hladký m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Materiál oceľ štandard, bez povrchovej úpravy áno

Položka č. 4: Uzavretý obdĺžnikový profil 40x30x3 mm hladký

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Uzavretý štvorcový profil 40x30x3 mm hladký m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Materiál oceľ štandard, bez povrchovej úpravy áno

Položka č. 5: Tyč plochá plná hladká 50x5 mm

Funkcia

Tyč plochá plná hladká 50x5 mm

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tyč plochá plná 50x5 mm hladká m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Materiál oceľ štandard, bez povrchovej úpravy áno

Položka č. 6: Tyč prierezu L  rovnomerná

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

L 30x30x3 mm m 60

L 40x40x4 mm m 60

L 50x50x4 mm m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Strana 2 z 4 



Materiál oceľ štandard áno

Položka č. 7: Tyče kruhového prierezu

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tyč kruhového prierezu plná 10 mm m 60

Tyč kruhového prierezu plná 12 mm m 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvedený profil dodať v 3 m dĺžkach áno

Materiál oceľ štandard áno

Položka č. 8: Napínací drôt pozinkovaný Ø 3 mm

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Napínací drôt pozinkovaný balenie m 50

Napínací drôt pozinkovaný ks/bal 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia -  okres Liptovský Mikuláš, po spresnení objednávateľa.

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..

Požaduje sa dodanie nového,nepoužívaného a kompletného materiálu.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou minimálne deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar 
privezie. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru. Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené 
miesto.

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

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň, ako dodací list tak  2x 
faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.

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

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových 
cien platných počas doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru. Tovar môže byť dodaný až po jeho 
odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.

Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný 
strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a 
akceptovať s tým spojené časové zdržanie.

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

Názov Upresnenie
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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: Kapitána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2022 13:10:00 - 08.07.2022 13:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 102,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 415,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 899,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225954

V Bratislave, dňa 28.06.2022 13:50:00

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 Z20225954


Zákazka


Identifikátor Z20225954


Názov zákazky Kovové tyče,plechy,fólie a profily


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325052


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


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


Dátum a čas predloženia 16.6.2022 13:14:47


Hash obsahu návrhu plnenia UIoe0L+QKEiRpPkVjTJoHhyf7LjlrwB6LTZkfxgpSek=


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


Prílohy:
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