
Kúpna zmluva č. Z20212873_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sídlo: Družstevná 1611/2, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 00738361
DIČ: 2020603486
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0581800000007000162810
Telefón: +421432832803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hutný materiál
Kľúčové slová: hutný materiál
CPV: 44331000-9 - Tyče; 44334000-0 - Profily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hutný materiál

Funkcia

hutný materiál pre potreby výroby

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Profil dutý zváraný EN 10219,zn.S235JRH, rozmer:  
25x25x2 m 7122

Profil dutý zváraný EN 10219,zn.S235JRH, rozmer: 
15x15x1,5 m 840

Profil rovn. L valc. za tepla EN 10056,EN 10025-2, 
zn.S235JR, rozmer: 20x20x3 kg 3000

Profil nerovn. L valc. za tepla EN 10056,EN 10025-2, 
zn.S235JR, rozmer: 40x20x3 kg 100

Sieť do betónu zvar., typ KA35, DIN 488, zn. B500A, 
drôt 5x5 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m ks 4

Sieť do betónu zvar., typ KA17, DIN 488, zn. B500A, 
drôt 4x4 mm, oko 150x150 mm, formát 3x2 m ks 7

Profil dutý zváraný EN 10219, zn.S235JRH, rozmer: 
40x20x2 m 60
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vykládky na mieste plnenia. Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 
h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a 
to v čase od 7:00 do 15:00 h.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualný rozpočet podľa jednotlivých položiek do 3 dní od uzavretia zmluvy.

V deň uzavretia zmluvy je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi atest o pôvode materiálu

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od dodávateľa vystaviť viac faktúra k predmetu zákazky.

Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych a rozmerových/ kvalitatívnych / chybách tovar neprevziať a okamžite
riešiť s predávajúcim telefonicky žiadosť o nápravu. Náklady za vrátenie chybného dodaného tovaru hradí v plnom rozsahu 
dodávateľ.

V prípade nedodržania zmluvnej špecifikácie zo strany dodávateľa, prípadné náklady spojené s chemickým rozborom 
dodaného materiálu hradí dodávateľ.

Objednávateľ trvá na dodaní hutného materiálu podľa uvedených noriem, nakoľko materiál bude použitý ako konštrukčný - 
statický materiál stavby.

Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje možnosť odstúpenia od zmluvy a požadovať 
náhradu vzniknutej škody.

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..

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so 
splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH.

Dodávateľ výslovne súhlasí so sprístupnením rozpisu jednotkových cien, ak bude objednávateľovi doručená žiadosť o 
sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sučany
Ulica: Družstevná 1611/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.02.2021 07:00:00 - 04.03.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balík
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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 124,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 349,00 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.

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 23.02.2021 09:48:00

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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