
Kúpna zmluva č. Z202025099_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 81243 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LiBi s.r.o.
Sídlo: Klincová 35, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50773852
DIČ: 2120478415
IČ DPH: SK2120478415
Bankové spojenie: IBAN: SK6883300000002901195537
Telefón: +421944232284

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 3D tlačiareň
Kľúčové slová: 3D tlačiareň, filamenty
CPV: 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 42991200-1 - Tlačiarenské stroje; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 3D tlačiareň

Funkcia

3D tlačiareň s technológiou FDM (Fused deposition modeling) a použitím direct drive pre dávkovanie filamentu (napr. Artillery, 
Anet alebo podobný ekvivalent) s pridaním 1 ks TPE alebo TPU filamentu a PETG filamentu o hrúbke 1.75 mm (výrobca 
Fillamentum alebo Plasty Mladeč).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

3D tlačiareň (napr. Artillery, Anet alebo podobný 
ekvivalent) ks 1

Rozlíšenie tlače v osi X a Y mm 0,1

Hrúbka vrstvy mm 0,1 0,4

Počet tlačových hláv ks 1

Teplota extrudera °C 240

Teplota podložky °C 130

Rýchlosť tlače mm/s 250

Šírka tlačového priestoru mm 220

hĺbka tlačového priestoru mm 220

Výška tlačového priestoru mm 250
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pripojenie k PC prostredníctvom USB áno

Požadované materiály tlačiteľné pomocou tlačiarne PLA, ABS, PETG, nylon, TPE, HIPS, TPU, Wood, PVA, FLEX, 
ASA

Ovládateľná prostredníctvom open-source alebo 
freeware softvéru áno

Kompatibilná s obslužným softvérom Repetier-Host áno

Možná obsluha prostredníctvom LCD displeja (bez 
pripojenia k PC) áno

1 ks TPE alebo TPU filamentu a PETG filamentu o 
hrúbke 1.75 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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 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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požadujeme dodávku tovaru v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00

Požadujeme predloženie technickej a funkčnej špecifikácie predmetu zákazky do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy

Požadovaná záručná lehota 24 mesiacov

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Radlinského 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2020 11:00:00 - 22.10.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položka
Požadované množstvo: 1,0000
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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: 449,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 538,80 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 13.10.2020 10:38:15

Objednávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LiBi s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2020-10-13T10:38:16+0200
	EKS PDF PODPIS




