Kúpna zmluva č. Z202015978_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

nanoTECH s.r.o.

Sídlo:

Zemplínska 15, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

43798608

DIČ:

2022474432

IČ DPH:

SK2022474432

Bankové spojenie:

IBAN: SK98 1111 0000 0010 6511 8004

Telefón:

+421514525360

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske potreby

Kľúčové slová:

skartátor, viazanie dokumentov, mobilný skener

CPV:

30191400-8 - Skartovače; 30197210-1 - Krúžkové viazače; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Skartator Peach PS500-70 alebo ekvivalent
2. Viazač FELLOWES Galaxy 500 alebo ekvivalent
3. Mobilný skener DS-620 alebo ekvivalent
Položka č. 1:

Skartator Peach PS500-70 alebo ekvivalent

Funkcia
Kancelársky skartovač s pokročilými funkciami s krížovým rezom 5 × 35 mm zvládne naraz skartovať až 14 klasických listov
papiera. Stroj je vybavený automatickým vypnutím pri naplnení koša a spätným chodom. Samozrejmosťou je spracovanie CD /
DVD médií, vizitiek či platobných kariet. Veľký kôš objem 18 litrov. Nízka hlučnosť, ktorá neprekračuje 58 dB.
Technické vlastnosti

Jednotka

Krížový rez

mm

Kapacita skartovania A4

list

14

Vysúvací kôš

l

18

Počet kusov skartovačky

ks

Nepretržitá skartácia

hodina

hmotnosť

kg
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Minimum

Maximum

Presne

5 x 35
200
1
1
4

53,5 × 37 ×
28,5 cm

Rozmery

cm

Hlučnosť

dB

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

58 dB

Zvládne skartovať aj CD / DVD médiá či platobnej karty
Stupeň utajenia: 4
Spätný chod pre prípad zaseknutia
Automatické vypnutie stroja pri naplnení koša
Poistka proti prehriatiu motora
Položka č. 2:

Viazač FELLOWES Galaxy 500 alebo ekvivalent

Funkcia
Stroj je vhodný pre intenzívne využitie v kanceláriách alebo pri poskytovaní služieb v menšom copy centre.Možnosť
nastavenia dier od okraja zväzku. Vypínateľné perforačné nože ( pre formát A5 ). Stroj je vybavený integrovanou mierkou pre
správnu voľbu priemeru hrebeňa a zásobníkom na uloženie niekoľkých plastových hrebeňov. Vkladanie dierovaných listov
zhora. Priezor na čelnej strane slúži pre ľahkú kontrolu zaplnenia priestoru pre odpad. Široký pôdorys stroja zaisťuje jeho
dobrú stabilitu na pracovnom stole i pri dierovaní maximálneho počtu listov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

pracovná šírka

mm

300

dierovacia kapacita 80 g papiera

ks

priemer hrebeňa

mm

kapacita väzby 80 g papiera

ks

500

hmotnosť

kg

14

rozmery ( v x š x h )

mm

130 x 460 x
390 mm

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

22
50

2

Možnosť nastavenia dier od okraja zväzku.
Vypínateľné perforačné nože ( pre formát A5 ).
Položka č. 3:

Mobilný skener DS-620 alebo ekvivalent

Funkcia
Mobilný skener dokumentov formátu A4
Technické vlastnosti

Jednotka

- Rýchlosť skenovania

str./min

7,5

počet

ks

1

Šírka

cm

3,67

Hĺbka

cm

29,05

Výška

cm

5,25

Hmotnosť

g

400

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ skenera

Prieťahový, Ručný

Rozlíšenie skenera

600 x 600 DPI

Farebná hĺbka

48 bit

Pripojenie

USB

Maximálna veľkosť dokumentu

A4

napájací kábel s inovatívnou zástrčkou 3m

súčasť balenia
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Minimum

Maximum

Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou
osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese
dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis
technických parametrov.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry
odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na
faktúre uvedená).
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne
identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
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 dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených
dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť
vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie ČL. XII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných
podmienok uvedených v OPET.
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:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Lesík delostelcov 1, 08001

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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22.07.2020 12:59:00 - 31.07.2020 12:59:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

4,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 606,11 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 727,33 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.07.2020 13:48:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
nanoTECH s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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