
Kúpna zmluva č. Z202025093_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: V.P.F. MEDIUM s.r.o.
Sídlo: Šulekova 18, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35711531
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 00421911066444

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie stravovacích zariadení - Termos
Kľúčové slová: Termos
CPV: 39222000-4 - Potreby pre verejné stravovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Termos 20L

2. Termos 20L s výpustom

3. Termos 40L

4. Termos 40L s výpustným ventilom

Položka č. 1: Termos 20L

Funkcia

Zabezpečenie výdaja stravy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 15

Objem L 20

Priemer mm 345

Výška mm 445

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vonkajší plášť z oceľového lakovaného plechu áno

Vnútorná vložka nerezová z lešteného zdravotne 
nezávadného potravinárskeho plechu - vyberateľná áno
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Farba - zelená, hnedá, kávová áno

Medzi vonkajšou a vnútornou nádobou vzduchová 
izolácia áno

Krycie veko s gumovým tesnením, rúčkou a 
odvzdušňovacím ventilom áno

Položka č. 2: Termos 20L s výpustom

Funkcia

Zabezpečenie výdaja stravy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 25

Objem L 20

Priemer mm 345

Výška mm 445

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vonkajší plášť z oceľového lakovaného plechu áno

Vnútorná vložka nerezová z lešteného zdravotne 
nezávadného potravinárskeho plechu - vyberateľná áno

Farba - zelená, hnedá, kávová áno

Medzi vonkajšou a vnútornou nádobou vzduchová 
izolácia áno

Krycie veko s gumovým tesnením, rúčkou a 
odvzdušňovacím ventilom áno

V spodnej časti je osadený 1/2" výpustný pákový ventil áno

Položka č. 3: Termos 40L

Funkcia

Zabezpečenie výdaja stravy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 15

Objem L 40

Priemer mm 430

Výška mm 555

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vonkajší plášť z oceľového lakovaného plechu áno

Vnútorná vložka nerezová z lešteného zdravotne 
nezávadného potravinárskeho plechu - vyberateľná áno

Farba - zelená, hnedá, kávová áno

Medzi vonkajšou a vnútornou nádobou vzduchová 
izolácia áno

Krycie veko s gumovým tesnením, rúčkou a 
odvzdušňovacím ventilom áno

Položka č. 4: Termos 40L s výpustným ventilom

Funkcia

Zabezpečenie výdaja stravy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Množstvo ks 25

Objem L 40

Priemer mm 430

Výška mm 555

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vonkajší plášť z oceľového lakovaného plechu áno

Vnútorná vložka nerezová z lešteného zdravotne 
nezávadného potravinárskeho plechu - vyberateľná áno

Farba - zelená, hnedá, kávová áno

Medzi vonkajšou a vnútornou nádobou vzduchová 
izolácia áno

Krycie veko s gumovým tesnením, rúčkou a 
odvzdušňovacím ventilom áno

V spodnej časti je osadený 1/2" výpustný pákový ventil áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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 
špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné 
oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.

Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa 
požadované parametre.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH

Objednávateľ požaduje pre svoju potreby 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks 
dodaciehoblistu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na 
faktúre uvedená).

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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

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..

Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
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Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.

Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, 
odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ musí strpieť meranie 
teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.10.2020 10:20:00 - 06.11.2020 10:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 9 081,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 898,00 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 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.
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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 13.10.2020 12:08:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
V.P.F. MEDIUM s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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