OBJEDNÁVKA č. 18

Číslo objednávky: ÚpIA-180-87/2019-OdOTSaIKT
SAP: 6900000346
Výtlačok číslo:
Počet listov: 2
Počet príloh: 1/3

Predávajúci :

Kupujúci:

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):
MÁRIA CHILOVÁ
Na Štepnici 1197/2
960 01 Zvolen

Názov a sídlo:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený :
Mária CHILOVÁ
konateľ
IČO: 33 301 191
DIČ: 1030749632
IČ DPH: SK1030749632
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK87 0900 0000 0004 0202 4443

Zastúpený :
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-11-163/2018 zo
dňa 02. augusta 2018
IČO: 30 845 572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Kontaktná osoba: Mária Chilová
Tel: 0903 536 858
E-mail: chilova@zoznam.sk
( ďalej len „predávajúci“)

Kontaktná osoba: Ing. Peter Novák
Tel.: 0960 317 667
E-mail: peter.novak@mod.gov.sk
( ďalej len „kupujúci“)
Výška
Jednotková
DPH
Jednotková
cena bez
v EUR cena s DPH
DPH v EUR
pri
v EUR
sadzbe
20%

P. č.

Názov tovaru

Rukávový znak útvaru OS SR –
VePS (Martin)
Rukávový znak útvarov OS SR –
2.
VVzS (Zvolen)
Rukávový znak útvarov OS SR –
3.
VVzS (Zvolen)
Rukávový znak útvarov OS SR –
4.
VVzS (Zvolen)
Cena celkom s DPH 20% v EUR
1.

Množstvo
kusoch

Cena
celkom v
EUR s DPH

0,625

0,125

0,75

325

243,75

0,625

0,125

0,75

850

637,50

0,625

0,125

0,75

500

375,00

0,625

0,125

0,75

325

243,75
1 500,00

Objednávka je vystavená na základe Rámcovej dohody č. 2017/524. Cena celkom je uvedená s 20 % DPH,
nakoľko predávajúci sa stal počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody platcom dane z pridanej
hodnoty a v zmysle čl. III. bodu 3.3 tejto dohody zahrnul v kúpnej cene uvedenej v Prílohe č. 1
rámcovej dohody aj DPH.
Dodacie a platobné podmienky:
Miesto dodania: Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
• kontaktná osoba: veliteľ Vojenského útvaru 9994 Nemšová,  tel. č.: 0960 336 200, 0903 820 628, 
fax. č. : 0960 336 510, e-mail: ulz.zz1@mil.sk alebo ním poverená osoba.
Kontaktná osoba pre výrobu rukávových znakov:
• kontaktná osoba: VÚ 1037 Martin – por. Martin BARTOŠ,  tel. č.: 0960 483 451, e-mail:
matin.bartos@mil.sk alebo ním poverená osoba.
• kontaktná osoba: VÚ 3030 Zvolen – por. Ing. Alena KOLLÁRIKOVÁ,  tel. č.: 0960 462 310, e-mail:
alena.kollarikova@mil.sk alebo ním poverená osoba.
• kontaktná osoba: VÚ 3030 Zvolen/Prápor RLPs – por. Ing. Alena KOLLÁRIKOVÁ,  tel. č.: 0960 462
310, e-mail: alena.kollarikova@mil.sk alebo ním poverená osoba
• kontaktná osoba: VÚ 3333 Zvolen – por. Ing. Alena KOLLÁRIKOVÁ,  tel. č.: 0960 462 310, e-mail:
alena.kollarikova@mil.sk alebo ním poverená osoba.
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Lehota dodania: najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie písomnej objednávky.
Spôsob dodania: Prepravu novo vyrobeného, doteraz nepoužívaného tovaru do miesta dodania zabezpečí
predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Dodanie tovaru bude potvrdené kupujúcim v mieste
dodania podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu. Dodací list a preberací zápis vyhotoví
predávajúci a jeden rovnopis podpísaného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci
k faktúre.
Miesto doručenia faktúry: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Úrad centrálnej logistiky, 832 47
Bratislava.
Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru,
ktorá je nesprávna do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti,
nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. Kupujúci je oprávnený vrátiť
faktúru, ak nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, bude vecne alebo inak nesprávna. Nová lehota splatnosti bude plynúť odo dňa
doručenia správnej faktúry.
Kupujúci zaplatí cenu v prípade dodania nekvalitného tovaru až po jeho výmene, pokiaľ túto skutočnosť
zistí v lehote splatnosti faktúry a ak kupujúci neodstúpi od tejto objednávky.
Reklamácie:
Predávajúci je povinný vybaviť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej písomného uplatnenia (faxom, emailom, poštou) kupujúcim.
Zmluvné pokuty a sankcie:
Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, kvalite a množstve podľa tejto objednávky, bude sa
to považovať za podstatné porušenie zmluvy, ktorá vznikne písomným potvrdením tejto objednávky
kupujúcim a predávajúcim.
aa
Ak predávajúci neakceptuje objednávku v dohodnutej lehote v súlade s RD č. 2017/524, zaplatí kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 16,00 EUR za každý deň omeškania.
Ak predávajúci nedodá tovar (vrátane dohodnutej sprievodnej dokumentácie) riadne a včas, kupujúci má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Splatnosť
zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.
Ak predávajúci nevybaví oprávnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu
16,00 EUR za každý deň omeškania.
Ak kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry za riadne dodaný tovar, uhradí predávajúcemu úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1: Grafická predloha objednávaných rukávových znakov – o počte listov 3
V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

-----------------------------------Mária CHILOVÁ
konateľ

Objednávka č. ÚpIA-180-87/2019-OdOTSaIKT

--------------------------------------Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
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