
Kúpna zmluva č. Z202123208_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: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trúbky, potrubia, hadice a armatúry 
Kľúčové slová: TM30 D -,Hadica na pohonné hmoty ,19mm x 29mm
CPV: 44165100-5 - Hadice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: TM30 D -Hadica na pohonné hmoty 19mm x 29mm

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

TM30 D -Hadica na pohonné hmoty 19mm x 29mm m 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

duša: hladká, čierna, NBR, elektricky vodivá výstuž: textilný výplet, 2 krížené medené lanká

obal: čierny, SBR - EPDM, odolný oderu, ozónu, olejom, 
odtlačok textilu na povrchu pracovný tlak: 10 bar

poruchový tlak: 30 bar pracovná teplota: -40 °C/+90 °C (pre oleje +100 °C)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán
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Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite telefonicky riešiť s 
dodávateľom reklamáciu

Predmet plnenia / tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručil 
(emailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, emailová 
adresa, telefónne číslo

Dodanie tovaru bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 13.00, pričom treba dodanie tovaru 1 deň vopred telefonicky 
oznámiť

Záruka na tovar je min 24 mesiacov

Splatnosť faktúry 30 dní

Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí 
obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.11.2021 09:12:00 - 06.12.2021 09:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: m
Požadované množstvo: 32,0000

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: 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 240,00 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.
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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 Z202123208

V Bratislave, dňa 25.11.2021 13:16:01

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

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123208


Zákazka


Identifikátor Z202123208


Názov zákazky Trúbky, potrubia, hadice a armatúry


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316965


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


Sídlo Čepeňská 2369/34, Sereď, 92601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 21.11.2021 20:40:01


Hash obsahu návrhu plnenia BAfj5koM8T8DB7CIIVQQsACVpCCeG3LrKiB4c9ip9VY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Týmto potvrdzujem, že predložená ponuka je v súlade s požadovanými technickými parametrami na
plnenie predmetu zákazky.


Prílohy:
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