
Kúpna zmluva č. Z20216564_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: Ing. Iveta Janíková
Sídlo: Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 34559671
DIČ: 1020174100
IČ DPH:
Telefón: 0903520055

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií 
Kľúčové slová: Kyselina sírová, H2SO4, elektrolyt, autobatérie
CPV: 24311411-1 - Kyselina sírová; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií

Funkcia

Novo vyrobený, doteraz nepoužívaný materiál - Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií. Číra, 
bezfarebná, nehorľavá kvapalina vo vode neobmedzene rozpustná, bez zápachu, vysoko kyslého charakteru s leptavým 
účinkom na väčšinu organických materiálov, určená na priame plnenie olovených akumulátorových batérií a ich aktiváciu. 
Vyrobené súlade s technickými normami a predpismi platnými v SR - v rozsahu jednotlivých položiek predmetu kúpnej zmluvy 
a v množstvách uvedených v tejto kúpnej zmluve.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Relatívna hustota pri teplote 20 °C g/cm3 1,28

Koncentrácia H2SO4 % 37,00 38,20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hodnota pH pri teplote 20 °C menej ako 1,00

Plnenie obal (fľaša) z HDPE o objeme 1000 ml

Označenie obalu (fľaše) UN kódom

Bezpečnostné údaje uvedené na etikete obalu (fľaše)

Uzáver obalu (fľaše) vybavený bezpečnostnou poistkou proti otvoreniu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Výsledná cena musí byť konečná vrátane DPH, dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 
zákazky.

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..

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie stanovených 
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.

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadované osobitné požiadavky a požadovanú technickú špecifikáciu na plnenie predmetu 
zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle OPET.

Požadujeme tovar vyrobený v EÚ, resp. v krajinách EHS.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s dodávateľom žiadosť o
nápravu.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa. Tovar bude prevzatý na základe 
dodacieho listu pri dodaní. Požaduje sa dodanie celého predmetu kúpnej zmluvy jednorázovo.

Pred dodaním tovaru kontaktovať určenú osobu dodávateľa minimálne dva dni vopred.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 14,00 hod.

Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy podrobný položkový 
rozpočet najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy, ktorým sa rozumie rozpis celkovej ceny na 
jednotlivé položky predmetu kúpnej zmluvy ( jednotkové ceny bez DPH, sadzba DPH, jednotkové ceny s DPH, cena celkom 
bez DPH, cena celkom s DPH).

Požaduje sa, aby pre účely dodania tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy, dopravy, vyloženia a odovzdania tovaru v mieste plnenia
kúpnej zmluvy a pre účel povolenia vjazdu vozidla a osoby/osôb do priestorov miesta dodania predávajúci oznámil 
objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred dodaním tovaru nasledovné údaje: EČV a typ každého vozidla, ktorým bude 
realizované dodanie tovaru, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu všetkých osôb zabezpečujúcich dodanie tovaru a 
vstupujúcich do priestorov dodania tovaru (miesto vykládky).

Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ale na inú 
adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi. Požaduje sa faktúra s dobou splatnosti 30 dní od jej 
doručenia, vecne a formálne správne vystavená.

Pokiaľ v bode 1.2. tejto kúpnej zmluvy nie sú uvedené fakturačné údaje dodávateľa ( čísla DIČ a IČ DPH, číslo účtu-IBAN), 
požaduje sa, aby dodávateľ fakturačné údaje doručil objednávateľovi písomne do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej 
zmluvy.

Písomnosť s fakturačnými údajmi musí byť podpísaná dodávateľom, t. j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby 
štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, pričom 
oprávnená osoba svoje oprávnenie konať za dodávateľa preukáže priloženou úradne osvedčenou plnou mocou.

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: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.04.2021 10:00:00 - 30.04.2021 10:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: LITER
Požadované množstvo: 500,0000

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: 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 000,00 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 16.04.2021 09:38:01

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

Dodávateľ:
Ing. Iveta Janíková
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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