
Kúpna zmluva č. Z202030193_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: DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 
Sídlo: Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 00594644
DIČ: 2020502660
IČ DPH: SK2020502660
Bankové spojenie: IBAN: SK07 1111 0000 0066 0910 1001, BIC: UNCRBSKBX
Telefón: 0915950755

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Insígnie -  výroba rukávových znakov 
Kľúčové slová: insígnia, rukávový znak
CPV: 98393000-4 - Krajčírske služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Rukávový znak so suchým zipsom

Funkcia

Strojové vyšívanie insígnií, rukávových znakov na uniformu podľa predlôh a ďalších požiadaviek

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Insígnia - rukávový znak vyšívaný s logom SLSD ks 1

Priemer insígnie cm 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Znak vyšívaný v kruhovom vyhotovení podľa vyobrazenia v prílohe

Podklad pevná tkanina, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti 
suchého zipsu

Podklad vyrobený z pevnej látky ako nášivka

Nápisy, farebné plochy a znaky vyšité

Farebné vyhotovenie podľa vyobrazenia v prílohe

Ďalšie požiadavky:

- rukávový znak prišitý na suchom zipse

- dodržať presný rozmer, tvar a umiestnenie znaku podľa vzoru
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Realizácia dodania bude len v pracovných dňoch v čase od 06:00 do 14:00

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Potvrdený dodací list bude vystavený v dvoch výtlačkoch, a to jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. Potvrdený 
dodací list bude tvoriť prílohu faktúry.

Faktúru doručiť s tovarom na miesto plnenia.

Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky

Kritérium je najnižšia cena.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej 
referencie.

Predmet zmluvy realizovať až po telefonickom dohovore s odoberateľom, z dôvodu spresnenia parametrov.

Objednávateľ požaduje predložiť návrh vyobrazenia insígnie nasledujúci deň po dni účinnosti zmluvy.

Objednávateľ je povinný doručiť dodávateľovi na jeho vyžiadanie fyzický vzor insígnie.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

SlovakShield_coin_matrix_font_Impact.png SlovakShield_coin_matrix_font_Impact.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej Armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.11.2020 08:00:00 - 30.11.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5002,0000

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: 5 165,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 198,00 EUR
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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 20.11.2020 17:00:01

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

Dodávateľ:
DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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