Kúpna zmluva č. Z201525687_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Sídlo:

Šagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00212008

DIČ:

2020801838

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421220831111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť

Sídlo:

Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

36302848

DIČ:

2020114668

IČ DPH:

SK2020114668

Číslo účtu:

SK1911000000002621801619

Tel:

0915885695

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Náboje kal. 9 mm LUGER

Kľúčové slová:

munícia, strelivo, náboje, Luger,

CPV:

35331000-3 - Strelivo do strelných zbraní a vojnové prostriedky; 35331500-8 - Náboje; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Náboje pre pištole a samopaly kal. 9 mm LUGER.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

náboj - kaliber

mm

9 x 19

hmotnosť strely

g

8,0

hmotnosť strely

g

8,0

rýchlosť strely V0

m/s

360

rýchlosť strely V5

m/s

355

kinetická energia E0

J

518

kinetická energia E5

J

504
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

strela

celoplášťová (FMJ)

materiál plášťa

CuZn 30

materiál jadra

olovo

Vonkajšie rozmery náboja musia byť v toleranciách hodnôt uvedených v
tabuľkách C.I.P a náboje musia bezchybne zachovať samočinnú funkciu
zbrane (samopalov).
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Uchádzač musí mať platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o
obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. so
špecifikáciou minimálne VM 3.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Náboje musia byť balené v krabičkách po 50 ks.
Požaduje sa predložiť do 14 dní od uzavretia zmluvy stručnú technickú špecifikáciu (parametre) ponúkaného náboja a doklad o
spĺňaní platných rozhodnutí C.I.P. a technických noriem (napr. certifikát o typovej skúške streliva).
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz, v zmluvne dohodnutom množstve, v bezchybnom stave a s požadovanými vlastnosťami.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je
potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 8:00 do 14:00 h.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových
cien s DPH zaokrúhlenými max. na dve desatinné miesta.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Hlohovec

Obec:

Leopoldov

Ulica a číslo:

Gucmanova 19/670

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
12.10.2015 8:00:00 - 15.12.2015 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

250000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 916,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 33 500,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.9.2015 8:52:00
Objednávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

