Kúpna zmluva č. Z201855036_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:

JKBOZ s. r. o.

Sídlo:

Novackého 4/A, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO:

44253516

DIČ:

2022645592

IČ DPH:

SK2022645592

Číslo účtu:

SK1509000000000373301420

Telefón:

0907304514

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kompozitné tlakové nádoby k autonómnym dýchacím prístrojom

Kľúčové slová:

kompozitná tlaková nádoba, poistný ventil

CPV:

44615000-4 - Tlakové nádoby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kompozitné tlakové nádoby k autonómnym dýchacím prístrojom

Funkcia
Kompozitné tlakové nádoby s poistným ventilom na stlačený vzduch k autonómnym dýchacím prístrojom (ADP) pretlakovým s
otvoreným okruhom sú určené ako zásobníky stlačeného vzduchu pre ADP s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom na
ochranu dýchacích ciest v nedýchateľnom prostredí
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA KOMPOZITNÚ
TLAKOVÚ NÁDOBU:
musí obsahovať kovové jadro a kompozitný obal
obsahujúci uhlíkové vlákna; vybavená namontovaným
ventilom ľahko ovládateľným ľavou alebo pravou rukou
bez prekĺznutia v dlani alebo v prstoch aj v rukaviciach;
čap ventilu musí byť namontovaný k tlakovej nádobe v
osi tlakovej nádoby závitom M 18 x 1,5 podľa STN EN
144-1 (alebo ekvivalent); pripojenie výstupu ventilu k
ADP musí byť závitom G 5/8“ podľa STN EN 144-2
(alebo ekvivalent); tvar ventilu musí zabraňovať jeho
odvaleniu po podložke vedúcemu k nechcenému
otvoreniu či uzatvoreniu ventilu;
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Minimum

Maximum

Presne

súčasťou tlakovej nádoby, alebo ventilu tlakovej nádoby
musí byť bezpečnostný prvok (poistný ventil), ktorý v
prípade poškodenia tlakovej nádoby obmedzí prietok
stlačeného vzduchu tak, že reakčná sila nespôsobí
nekontrolovateľný pohyb tlakovej nádoby; farebné
označenie tlakovej nádoby musí byť v hornej časti
opatrené čiernobielymi štvrtinovými výsekmi a v spodnej
časti žltou farbou pre stlačený vzduch v súlade s STN
EN 7225 (alebo ekvivalent), STN EN 1089-3 (alebo
ekvivalent);
vodný objem musí byť minimálne 6,8 litra; maximálny
plniaci tlak musí byť 30 MPa (300 bar); maximálny
skúšobný tlak musí byť 45 MPa (450 bar); maximálna
hmotnosť prázdnej tlakovej nádoby s ventilom musí byť
maximálne 5 kg; tlaková nádoba musí mať
neobmedzenú životnosť; štítok s technickými údajmi na
tele tlakovej nádoby musí byť v slovenskom jazyku; musí
byť kompatibilná s ADP v súlade s STN EN 137 (alebo
ekvivalent)
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude dodaný jednorazovo
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky s uvedením presného názvu a typu (obchodnej
značky) naceneného výrobku do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 264/1999 z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 7 kalendárnych dní od
uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie protokolu o montáži ventilu kompozitnej tlakovej nádoby a realizovanej skúšky tesnosti v
súlade s STN EN 11623:2015 (alebo ekvivalent) do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie prehlásenia výrobcu kompozitných tlakových nádob, že jednotlivé súčasti nie sú staršie
ako 12 mesiacov od dátumu výroby do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie prehlásenie výrobcu ventilov kompozitných tlakových nádob o kompatibilite ventilu a
tlakovej nádoby s ADP typu Dräger 90 PLUS, Dräger PA 94, Dräger PSS90, Dräger PSS5000, MSA BD-96 S, MSA BD 96 Z,
MSA BD-96 SZ, MSA BD-96 SL, MSA Air Go, MSA Air MAXX, ktorými disponuje Objednávateľ do 7 kalendárnych dní od
uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie prehlásenie výrobcu tlakových nádob o autorizovanom servisnom stredisku na území
Slovenskej republiky do 7 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje, aby mal Dodávateľ z dôvodu zabezpečenia povinného servisu kompozitných tlakových nádob v
zmysle STN EN ISO 11623 (alebo ekvivalent) výrobcom alebo zástupcom výrobcu pre daný región vyškolené osoby na výkon
periodickej kontroly a skúšky kompozitných tlakových nádob
Požaduje sa bezplatné predvedenie vzorky predmetu zákazky za účelom overenia požadovaných technických vlastností do 7
kalendárnych od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie užívateľskej dokumentácie výrobku (návod na použitie, údržbu, servis) do 7 kalendárnych
od uzavretia Zmluvy
Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk)
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
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 predmet zákazky môže byť v inom štáte definovaný inou normou
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Bánovská cesta 8111

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.12.2018 08:00:00 - 14.02.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

400,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 139 999,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 167 999,99 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.12.2018 11:48:01
Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JKBOZ s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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