Kúpna zmluva č. Z202120641_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

RIZNER s. r. o.

Sídlo:

95, 08621 Lukavica, Slovenská republika

IČO:

46360379

DIČ:

2023338031

IČ DPH:

SK2023338031

Bankové spojenie:

IBAN: SK3675000000004014603097

Telefón:

0907 665 455

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dielenské vybavenie

Kľúčové slová:

kĺbové vrátidlo, kliešte, kombinované kliešte

CPV:

43800000-1 - Dielenské zariadenia; 43830000-0 - Mechanické náradie; 44511000-5 Ručné nástroje; 44512200-4 - Kliešte; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Proxxon kĺbové vratidlo s račňovým mechanizmom 1/2" 23090 alebo ekvivalent
2. Sada klieští Knipex Cobra set 3ks alebo ekvivalent
3. Knipex Kombinované kliešte 200 mm 0302200 alebo ekvivalent
Položka č. 1:

Proxxon kĺbové vratidlo s račňovým mechanizmom 1/2" 23090 alebo ekvivalent

Funkcia
Priťahovanie a povoľovanie matíc/skrutiek.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

6

Rozmer

cól

1/2"

Dĺžka

mm

43

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Hlava a telo

CrV oceľ

Povrch

dvojitá vrstva chrómu

Rukoväť

neoprén (termoplastická guma)
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Minimum

Maximum

Presne

Račňový mechanizmus s prepínacím koliečkom
Položka č. 2:

áno

Sada klieští Knipex Cobra set 3ks alebo ekvivalent

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

4

Počet kusov v sade

ks

3

Nastaviteľných pozícií

ks

18, 25, 30

Kapacita pre trubky

mm

42, 50, 70

Kapacita pre matice

mm

36, 46, 60

Dĺžka

mm

180, 250,
300

Hmotnosť

g

170, 335,
530

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiál

chromvanadová elektrooceľ

Povrch

sivo parkerované atramentolom

Rukoväť

protišmykový plast

Tvrdosť zubov

61 HRC

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

Knipex Kombinované kliešte 200 mm 0302200 alebo ekvivalent

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

6

Dĺžka

mm

200

Hmotnosť netto

g

320

Rezná hodnota, polotvrdý drôt

mm

3,8

Rezná hodnota, tvrdý drôt

mm

2,5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiál

špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji

Fosfátované atramentolom na čierno

áno

Povrch

sivo parkerované atramentolom

S brytmi pre mäkký a tvrdý drôt

áno

Rukoväť

dvojzložková guma

Tvrdosť zubov

60 HRC

Hlava

leštená

2.3

Minimum

Maximum

Presne

325

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodanie tovaru na jeden krát.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a
príslušenstvom.
Súčasťou dodávky bude návod na obsluhu a údržbu v slovenskom/českom jazyku, záručný list.
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Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Dodávateľ je povinný najmenej 2 dni pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú
osobu objednávateľa o dodávke tovaru.
Objednávateľ požaduje v lehote 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy predloženie špecifikácie s vyznačenou obchodnou
značkou zariadenia s parametrami, t.j. identifikáciou výrobku s uvedením výrobcu a typu zariadenia v slovenskom alebo
českom jazyku za účelom posúdenia zhody s požadovaným predmetom zmluvy. V prípade, ak objednávateľ zistí, že tovar
nezodpovedá technickej špecifikácii predmetu zákazky, vyhradzuje si právo tovar neodobrať.
Objednávateľ požaduje 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 dní od uzavretia zmluvy.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza údaj alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Ekvivalent je možné dodať v
rovnakej alebo vyššej kvalite len po konzultácii s objednávateľom.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od
zmluvy.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x 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 množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH,
číslo zmluvy. Faktúru doručiť iba na miesta plnenia.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
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..
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica:

Tovarnícka 1249

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.10.2021 07:00:00 - 19.11.2021 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor (podľa technickej špecifikácie)

Požadované množstvo:

1,0000

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: 432,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 519,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z202120641

V Bratislave, dňa 25.10.2021 11:54:02
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
RIZNER s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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