
Kúpna zmluva č. Z20216887_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
IČO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marek Špeťko - IMEX
Sídlo: Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 41648242
DIČ: 1047991824
IČ DPH: SK1047991824
Bankové spojenie: IBAN: SK7456000000000811787003
Telefón: 0944039436

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál 
Kľúčové slová: obklad, lepidlo,, armovacia sieťka
CPV: 44111900-0 - Keramické dlaždice; 44111800-9 - Malta (stavebná); 44111000-1 - Stavebné 

materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Jemná štuková omietka (vonkajší štuk), 25 kg /Baumit Viva Exterior alebo ekvivalent/

2. Jemná štuková omietka (vnútorný štuk), 25 kg /Baumit Viva Interior alebo ekvivalent/

3. Malta mrazuvzdorná pružná  25 kg /Flex Kleber alebo ekvivalent/

4. Malta lepiaca 25 kg /Standart Kleber KVK alebo ekvivalent/

5. Vápenocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, 25 kg /Baumit GrobPutz alebo ekvivalent/

6. Sklotextilná armovacia sietka - 1 bal/50 m²

7. Obklad biely lesklý 20x25 cm, 1 bal = 1,5 m² (30 ks)

Položka č. 1: Jemná štuková omietka (vonkajší štuk), 25 kg /Baumit Viva Exterior alebo ekvivalent/

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 5

balenie kg 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2: Jemná štuková omietka (vnútorný štuk), 25 kg /Baumit Viva Interior alebo ekvivalent/
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Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 5

balenie kg 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Malta mrazuvzdorná pružná  25 kg /Flex Kleber alebo ekvivalent/

Funkcia

Mrazuvzdorná pružná malta pre lepenie štandardných i gresových keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného i 
umelého kameňa (mimo bridlice a mramoru), vhodná na lepenie dlažieb.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 5

balenie kg 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Malta lepiaca 25 kg /Standart Kleber KVK alebo ekvivalent/

Funkcia

Lepiaca malta na keramické obklady a dlažby kvalitatívne zatriedená do kategórie C1 NPD podľa EN 12 004, mrazuvzdorná, 
na lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, určená pre 
tenkovrstvové lepenie, výlučne pre interiér.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 5

balenie kg 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5: Vápenocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, 25 kg /Baumit GrobPutz alebo 
ekvivalent/

Funkcia

Jadrová vápennocementová omietka, ručné spracovateľná, pre interiér a exteriér.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 3

balenie kg 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: Sklotextilná armovacia sietka - 1 bal/50 m²

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo m2 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 7: Obklad biely lesklý 20x25 cm, 1 bal = 1,5 m² (30 ks)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo bal 5
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s 
požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave, nový.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného 
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar 
vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.

Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.

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 zaokrúhlených max. na dve desatinné 
miesta.

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 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, v tomto prípade je 
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

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 čase 07:00 h do 15:00 h.

Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od 
predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s 
požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a 
dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri 
súťaži zadá DPH 0,00/.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

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: Rimavská Sobota
Obec: Sabová
Ulica: Otvorené oddelenie Sabová, 97901 Rimavská Sobota

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 08:00:00 - 30.04.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formuláru
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: 208,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 249,60 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 13:38:01

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

Dodávateľ:
Marek Špeťko - IMEX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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