
Kúpna zmluva č. Z202118569_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: FaxCopy Pro s. r. o.
Sídlo: Domkárska 15, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47076178
DIČ: 2023722701
IČ DPH: SK7020000130
Bankové spojenie: IBAN: SK0609000000005159889481, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903870125

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Kľúčové slová: Objektív k fotoaparátu
CPV: 38651100-4 - Objektívy do fotografických prístrojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Objektív EF 50mm f/1.8 STM k fotoaparátu CANON EOS 2000D

Funkcia

S objektívom EF 50mm f/1.8 STM možno vytvárať umeleckejšie a pôsobivejšie fotografie vďaka širokej clone f/1.8, ktorá sa 
postará o presné zaostrenie objektu, rozostrí pozadie za objektom, čím umožní vyniknutie objektu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objektív EF 50mm f/1.8 STM k digitálnemu fotoaparátu 
CANON EOS 2000D ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Optické vlastnosti/parametre
Zorný uhol (horiz., vert., diag.): 40º, 27º,46º, Konštrukcia objektívu 
(prvky/skupiny): 6/5, Počet lamiel clony: 7, Minimálna clona: 22¹, 
Najbližšia vzdialenosť zaostrenia (m): 0.35,

Optické vlastnosti/parametre Maximálne zväčšenie (x): 0.21, Informácie o vzdialenosti: Áno, 
Aktivátor AF: STM

Fyzické parametre Priemer filtra (mm): 49, Max. priemer x dĺžka (mm): 69,2 x 39,3, 
Hmotnosť (g): 160

Príslušenstvo Kryt objektívu: E-49, Clona objektívu: ES-68, Puzdro/vrecko na 
objektív: LP1014, Zadný kryt: Protiprachový kryt objektívu E,
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Príslušenstvo
Zväčšenie s medzikrúžkom EF12 II: 0,45-0,24, Zväčšenie s 
medzikrúžkom EF25 II: 0,74-0,53Kompatibilita s medzikrúžkami: 
Nekompatibilné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na 
obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.

Objednávateľ žiada dodať tovar (objektív) kompatibilný len s digitálnym fotoaparátom Canon EOS 2000D.

Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet
zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie 
predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ 
oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 2 pracovné dni 
pred jeho dodaním. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať 
objednávateľa telefonicky.

Záruka na tovar je minimálne 24 mesiacov.

Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že 
zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady 
Dodávateľa, vrátane dopravy.

Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez 
DPH a s DPH, číslo zmluvy.

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom na miesto plnenia.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia 
fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená  adresa miesta plnenia.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou.

V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom 
formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa 
uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v 
opakovanom zadávaní zákazky.

Požaduje sa dodať tovar jednorazovo do miesta plnenia.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný  prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví 
reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácií predmetu zákazky.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby 
strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.09.2021 06:00:00 - 08.10.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 95,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 115,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118569

V Bratislave, dňa 14.09.2021 08:24:01

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

Dodávateľ:
FaxCopy Pro s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118569


Zákazka


Identifikátor Z202118569


Názov zákazky Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312326


Dodávateľ


Obchodný názov FaxCopy Pro s. r. o.


IČO 47076178


Sídlo Domkárska 15, Bratislava, 82105, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 9.9.2021 7:47:43


Hash obsahu návrhu plnenia i1DepZdgIaBo3lklYPjFE75SsKwdhsAPjUMFCh+s83M=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Canon EF 50mm f/1.8 STM


Prílohy:
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